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 روتكدلا ذاتسألا اهب مدقت «هاروتكد» ةلاسر باتكلا اذه لصأ
 ةراضحلاَو ةعيرشلاو نيدلا لوصأ ةيلكب هلوصأَو هقفلا مسق ىلإ ققحملا

 .ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماجب ةيمالسإلا

 ه ٠٤١۳ ةدعقلا يذ ٠5 قفاوملا نينثالا موي تشقون دقو

 م ٣۰٣۳  يفناج ۷

 ةنجل تنّوكت دقو عبطلاب ةيصوتلا عم «اًدج فرشم» ةجردب تزيجأَو
 : نم ةشقانملا

 ةيعامتجالا مولعلا ةيلك ديمع «ةركف ديعس :روتكدلا ذاتسألا ١

 .افرشُم .(رئازجلا)  ةنتاب ةعماجب «ةيمالسإلاَو

 رداقلادبع ريمألا ةعماج ريدم .ٍبوُد حباَر :روتكدلا ذاتيمألا - ۲

 .اسيئر .اقباَس ةيمالسإلا مولعلل
 نيدلا لوصأ ةيلك ديمع بئان .ناوتش مساقلب :روتكدلا ذاتننألا ۳

 .ًاشقانُم .ةيمالسإلا ةراضجلاو ةعيرشلاَو

 هقفلا مسقب ذاتسألا .ناوضر ىيحي ليعامسإ :روتكدلا ذاتسألا - ٤

 .(رئازجلا) ةنتاب ةعماجب ةيمالسإلاو ةيعامتجالا مولعلا ةيداكب هلوصأو

 .ًاشقانم

 نيدلا لوصأ ةيلك ديمع بئان :َناَمْلَس رصت :روتكدلا ذاتسألا  ه

 .ًاشقاتُم - ةيمالسإلا ةراضحلاَو ةعيرشلاَو



 ‹ لجو رع هللاب ةقثلاو «ريخلا حور یف امغد نيذللا ىلإ -

 . ملعلا بحو «ةرباصملاو

 .اهرمع ىف هللا لاطأ ةميركلا ىتدلاوو للا همحر يدلاو

 ءهلضفو «هملع نم ّيلع غبصأ يذلا لضافلا يذاتسأ ىلإ -

 .ةركف ديعس :روتكدلا ذاتسألا ههيجوت ديدسو «هنوع قداصو

 ”مأ اهتريرس ةءاربو ءاهسفن ءافصو ءاهصالخإب ُتنمآ يتلا ىلإ

 .رثوك «ةناحير ءةزنك «لامأ :ىتانب ىلإ

 ةحلاص ةوعد ءاجر ؛لمعلا اذه يدهأ ًاعيمج ءالؤه ىلإ -

 .نيمآ ةرخآلاو ايندلا ىف اهب هللا انرتسي

 روتكدلا





 نافرعو ركش

 لضافلا يذاتسأل نافرعو لالجإ ةيحتبو ءركشلا صلاخب مدقتأ
 ىلع ىتدعاسم ىف لوألا لضفلا هل ناك يذلاو ةركف ديعس روتكدلا
 .ههيجوتو هفارشإب ؛باعصلا ىطخت ىلعو «ثحبلا اذه ىف ٌّئضملا

 فرشملا وجاب ىفطصم روتكدلا ىسنأ ال امك . هعيجشتو هحصنو
 «هتاداشرإو هحئاصنب َىَلَع لخبي مل يذلا ةلاسرلا هذه ىلع لوألا
 .ريخ لك هللا امهازجف

 مهلضفتل ؛ماركلا يتذتاسأ ىلإ صلاخلا يركش مدقأ كلذكو
 . ةلاسرلا هذه ةشقانم ىف كارتشالاب

 ةعيرشلاو نيدلا لوصأ ةيلك ةرادإ ىلإ ينافرعو يركش مدقأو
 ةعيرشلاو نيدلا لوصأ ةيلك ديمع مهسأر ىلعو ةيمالسإلا ةراضحلاو

 ءهلوصأو هقفلا مسقب سيردتلا ةئيه ءاضعأو .ةيمالسإلا ةراضحلاو

 .رخآب وأ لكشب ةلاسرلا هذه دادعإ يف يتدعاسم يف مهسأ نم لكو

 روتکدلا

 ودامح ریذن









 نم صخو ماظن نسحأ ىلع هتاعونصم عئادب رهظأ يذلا هلل دمحلا

 مالسإلا نيد ىلإ هادهو هقفوو «ماعنإلاو ٍلوطلا ديزمب ءاش نم هدابع
 بنجتو لالحلا ةرشابمل ؛ ماكحألا دعاوقل طابنتسالا ةفرعم قيرط ىلإ هدشرأو

 ؛ماركإلاو لالجلا وذ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هللإ ال نأ دهشأو «مارحلا
 ىلعو ةَ مانألا عيمج ىلع لضفملا هلوسرو هدبع ًادمحم انديس نأ دهشأو

 ..دعبو .ماركلا ّرغلا هبحصو هلآ

 ءاردق اهالعأو «ةيعرشلا مولعلا فرشأ نم هقفلا لوصأ ملع نإف
 ىوتفلا رانمو «ةيعرشلا ماكحألا راثم وه ذإ ٍأرثأ اهمظعأو ءًاعفن اهقمعأو

 «داهتجالا يف ة ةدمعلا وهو .ًالجآو الجاع نيفلكملا حالص اهب يتلا ‹ةيعرفلا

 ةنايصل ؛ةحجانلا ةليسولا وهو ءاهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحألا طابنتساو

 رسفملاو «هيقفلل هنع ىنغ الف ءداوملا نم هيلع فقوتي ام مهأ وهو «ةعيرشلا
 .هتفرعم ىلإ جاتحم لكلا .خلإ ...ثدحملاو

 نيدلا اهيلع زكتري يتلا ةيساسألا ةماعدلا وه اذا لوصألا ملعف

 مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت لاق .هدابعل هّللا هاضترا يذلا فينحلا يمالسإلا
 .[4 :ةدئاملا] «انيد مالسإلا مكل تيضرو يتمعن مكيلع تممتأو مكنيد

 «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم» باتكو
 بجاحلا نباب فورعملا ركب يبأ نب رمع نب نامثع ورمع يبأ ةمالعلا مامولل

 «ءلوصألا بتك مهأ نم ربتعي «ىلاعت هللا همحر ه ٠٤١ ةنس ىفوتملا
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 .ىعوأف عمج ثيح ؛ هقفلا لوصأ ىف ةَّمْلْعَم قحب دَعي وهف ءاهقدأو

 عباسلا نرقلا يف تّرع بتكل ءايحإ «ىهتنملا رصتخم» باتك ءايحإف

 ناك انه نمو ؛لوصألا ملع نم َسَرَد امل ًاظفحو ؛مامإلا نارقأ ىلع

 .اًيِمْلِع ًابجاو هتساردو هقيقحت ىلع لمعلاو «هب مامتهالا

 ىلوملا معن هنإ ء«لمعلا اذه ىف قيفوتلاو نوعلا هتردق تلج هلأسأ

 . بيجملا معنو

 کچ >2
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 عوضوملا اذهل يرايتخا بابسأ

 يملعلا اهثارت يف ةلثمتم ةيمالسإلا انتراضح نأ مولعملا نم
 ريدقتلاب ريدج «ةمدقتملا روصعلا يف ةمألا ءاملع هفلخ يذلا مخضلا
 .مارتحالاو

 اذه نع فشكلاب نوملسملا ىنعي نأ هناحبس هتردق تءاش دقلو

 ءاسرإ ىلإ انلبقتسمو ءانرضاح يف نوكن ام جوحأ نحن ذإ ؛قيرعلا ثارتلا
 روصعلا ربع هءاطعو هخومش ثارتلا اذهل ظفحت سسأ ىلع انتضهن دعاوق
 «ميظعلا ثارتلا اذه ظفح ءبع اهيلع ىقلي ةرضاحلا لايجألاو «ةليوطلا
 نأ بجي دهج اذهو «ةلهس ةروسيم ةروص يف ةمداقلا لايجألا ىلإ هلقنو

 .لذبي

 هيجوت يف ريبك رودب موقت ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماجو
 ملاعلا يف ىرخألا ةيمالسإلا تاعماجلا رارغ ىلع ؛ثارتلا اذه وحن نيثحابلا
 . يمالسإلا

 اتسم ناك ام جارخإو ,عالطالاو ةساردلاب نوريثكلا ماق دقل هلل دمحلاو

 هتدئاف لمتكت الو ىبتجي ال دهجلا اذهو ٌاققحم ًاًولجم تابتكملا ةقورأ يف

 ذإ ؛فدهلا اذه قيقحتل ؛ناكم لك ىف نيملسملا ءاملع دوهج فتاكتب الإ

 قرشلا يف تابتكملا نئازخ يف ًاقرفتم ثارتلا اذه نم ربكألا ءزجلا لازي ال

 .رونلا ةيؤرل هرود رظتني برغلاو



 نأ دعبف ءةكرحلا هذه ىف ةكراشملل ىلاعتو هناحبس ينقفو دقو

 ًاقباس ةعيرشلا دهعم نم هقفلا لوصأ يف ريتسجاملا ةداهش ىلع تلصح

 يف ٌتأدب ءاّيلاح  ةيمالسإلا ةراضحلاو ةعيرشلاو نيدلا لوصأ ةيلك

 يمامأ ناكف «(هاروتكدلا) ةِّوِلاَعلا ةجرد لينل ةلاسر دادعإل ريكفتلا

 : ناقيرط
 . ةباتكلا قيرط :لوألا

 «تاعوضوملاو «تاطوطخملا باوبأ قرطأو «نراقأو ثحببأ تعرشف

 قيرط ىلإ ىلاعتو هناحبس ينهجو ىتح ‹سراهقلاو بتكلا يف شتفأو

 :اهنم ةدع تارربم قيرطلا اذه كولسل تدجوف «قيقحتلا

 دشأ يف نحن يذلا ىمالسإلا ثارتلا ءايحإ ىف ىنم ةمهاسم - ١

 . هيلإ ةجاحلا

 ةجرد ىلإ لصت نل اهنإف «تقترا امهم يتباتك نأب يملع  ؟

 .هقيقحتب موقأس يذلا طوطخملا

 نبا ةمالعلا مامإلل «ىهتنملا رصتخم» باتك ىلع فرعتلا يف يتبغر - ٣

 هرکقب ريبكلا يرثأتو «ةيملعلا ةيصخشلا هذهل يبح ةدشل ؛بجاحلا

 . يلوصألا

 ؛ «ىهتنملا رصتخم» نيفذلا زنكلا اذه زاربإ ىلع ديدشلا ىصرح  ؛

 هروهظب لمتكتل ؛دوجولا رّيح ىلإ - لوصألا ملع يف ةيمهأ نم هل امل

 .ةيلوصألا ةبتكملا  (ًاققحم)

 ةفصب ةيلوصألا ةبتكملاو .ةماع ةفصب ةيمالسإلا ةبتكملا ةجاح

 .مخضلا ثارتلا اذه لثم ىلإ ةصاخ

 ١



 «هراثآ نايبو ءةيملعلاو ءةيصخشلا بجاحلا نبا مامإلا ملاعم زاربإ 1
 .اهتيمهأ ىلع ةلالدلاو ءةيلوصألا هئارآ حيضوتو

 ةصاخبو ءًاقباس ةعيرشلا دهعم ءاضعأ يتذتاسأ ةبغرل ةباجتسا -۷
 روتكدلا ذاتسألاو «يرودلا نلمحرلادبع ناطحق روتكدلا ذاتسألا ةليضف
 روتكدلا ذاتسألاو ءناملس رصن روتكدلا ذاتسألاو «ةركف ديعس فرشملا
 ريبكلا ثارتلا اذه جارخإ يف مهعم يتبغر تناكو .مهريغو «ناوتش مساقلب
 .ةيلوصألا ةبتكملا ىلإ

 .ثحبلا اذه جارخإ يف يجهنم

 «لوصف ةعبرأو «ةمدقم ىلع لمتشي :ةساردلا مسق : لوألا مسقلا
 . ةمتاخو

 ىلإ ينتعد يتلا بابسألاو «هقفلا لوصأ ملع ةيمهأ يف :ةمدقملا
 .ثحبلا اذه جارخإ يف يجهنمو «عوضوملا اذه رايتخا

 : ىلع لمتشيو هب هرثأت ىدمو بجاحلا نبا رصع : لوألا لصفلا

 . ةيسايسلا ةلاحلا :لوألا ثحبملا

 .ةيعامتجالا ةلاحلا :يناثلا ثحبملا

 .ةيملعلا ةلاحلا : ثلاثلا ثحبملا

 .ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو «بجاحلا نبا ةايح :يناثلا لصفلا

 .بلاطم هيفو فلؤملا ةايح :لوألا ثحبملا

 .هبسنو «هتينكو «هبقلو ءهمسا :لوألا بلطملا -

 ْ . هتأشنو هدلوم : يناثلا بلطملا -

١ 



 . همّلعت : ثلاثلا بلطملا

 . هتلئاع : عبارلا بلطملا -

 .قشمد ىلإ هتلحر :سماخلا بلطملا -

 .رصم ىلإ هجورخ :سداسلا بلطملا -
 .ههقفو هتديقع : عباسلا بلطملا

 .يوحنلا هبهذم :نماثلا بلطملا -

 .هقالخأو هملع : عساتلا بلطملا -

 .ءاملعلا دنع هتناكمو «ماكحلا نم هفقوم :رشاعلا بلطملا -

 .هرعش :رشع يداحلا بلطملا -

 .هتافو :رشع يناثلا بلطملا -

 .نابلطم هيفو .هذيمالتو «بجاحلا نبا خويش :يناثلا ثحبملا

 .بجاحلا نبا خويش :لوألا بلطملا -

 .بجاحلا نبا ذيمالت : يناثلا بلطملا -

 .ةيملعلا هراثآ :ثلاثلا ثحبملا

 هباتك لالخ نم ةيلوصألا هؤارآو «بجاحلا نبا جهنم :ثلاثلا لصفلا

 .ثحابم ةتسو «ديهمت ىلع لمتشيو «ىهتنملا رصتخم»

 .هرصتخم ىلع ءاملعلا ءانث يف :ديهمت

 .ىهتنملا رصتخم يف بجاحلا نبا رداصم :لوألا ثحبملا

 رصتخم ىلع تاقيلعتلاو «يشاوحلاو «حورشلا :يناثلا ثحبملا

 ٠ . ىهتنملا

 .رصتخملا ثيداحأ جيرخت :ثلاثلا ثحبملا

 .رصتخملا يف بجاحلا نبا تاحلطصم : عبارلا ثحبملا
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 .نابلطم هيفو ءرصتخملا يف هجهنمو هبولسأ : سماخلا ثحبملا

 .هبولسأ :لوألا بلطملا

 . هجهنم : يناثلا بلطملا

 . ىهتنملا رصتخم لالخ نم ةيلوصألا هؤارآ : سداسلا ثحبملا

 .ثحابم ةعبرأ ىلع لمتشيو «قيقحتلاب قلعتي اميف : عبارلا لصفلا

 .نابلطم هيفو «هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن :لوألا ثحبملا

 .فلؤملل باتكلا ةبسن ةحص :لوألا بلطملا -

 .باتكلل لماكلا مسالا : يناثلا بلطملا -

 .باتكلا خسنل ماع فصو :يناثلا ثحبملا

 نبا مالكل حارشلا هيجوت يف هرثأو «خسنلا فالتخا :ثلاثلا ثحبملا

 . بجاحلا

 .قيقحتلا يف يجهنم : عبارلا ثحبملا

 .ةمتاخ

 : قيقحتلا مسق : يناثلا مسقلا

 هيلع قيلعتلاب هتمدخو ءلكشلاب الماك هطبضو «صنلا قيقحتب قلعتيو

 . باتكلا يهتني هبو «ةفلتخملا ةينفلا سراهفلابو
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 :لوألا لصفلا

 هب هرثأت ىدمو بجاحلا نبا رصع

 : ىلع لمتشيو

 .ديهمت -

 .ةيسايسلا ةلاحلا :لوألا ثحبملا -

 . ةيعامتجالا ةلاحلا : يناثلا ثحبملا -

 .ةيملعلا ةلاحلا :ثلاثلا ثحبملا -

 گچ کو



 نع ًائيش فرعن نأ بجاحلا نبا مامإلا ةايح سردن نحنو انل ذب ال
 كلذ ءارو نم نيدصاق ؛هرصع يف ةيملعلاو «ةيعامتجالاو «ةيسايسلا ةلاحلا

 هراسم يف اهريثأتو «هتايح يف بناوجلا هذه رثأ ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ ىلإ

 راثا نم ةفلتخملا اهبناوجو «ةيسايسلا ثادحألل ام ثحاب ركني ال ذإ ؛يملعلا

 ريثأت مث نمو «هتاهاجتاو هتاقالع لاكشأ فلتخمب عمتجملل ماعلا ءانبلا ىلع

 يف ةيملعلا بناوجلا ةصاخو ءدارفألل ماعلا عضولا ىلع يعامتجالا ءانبلا اذه

 .درفلا راسم

 «ةيعامتجالا «ةيسايسلا - بناوجلا هذه نع ثيدحلل ٌثددح دقو

 نم ءادتبا بجاحلا نبا خيشلا ةايح تقرغتسا يتلا ةينمزلا ةرتفلا - ةيملعلاو

 ثيح «عباسلا نرقلا فصتنم ىتحو ءيرجهلا سداسلا نرقلا نم ريخألا ثلثلا

 .ه"ك855 ةنس هللا همحر بجاحلا نبا خيشلا ةافو

 نبا خيشلا شاع ثيح نيدلب نع ثيدحلا رصحني نأ ٌُتيأترا امك

 تچ کو



 لوألا ثحبملا
 ةيسايسلا ةلاحلا

 مكحأ «ةفيرشلا ةيوبنلا ةرجهلا نم ةئامسمخو نيعبسو ىدحإ ةنس يف

 خيراتلا اذه لبق اهأدب يتلا ةيرصملا رايدلا ىلع هترطيس يبويألا نيدلا حالص

 ("'هلماك يف ريثألا نبا انثدح دقو .خيراتلا بتك انتثّدح امك «تاونس عبرأب
 دضاعلا ةافو دعب تءاج اهنأو «نيدلا حالص ىلإ ةفالخلا لاقتنا ةيفيك نع

 ءةفالخلا رصق ىلع ىلوتساو «ءازعلل ؛نيدلا حالص سلج ثيح يمطافلا

 .نيدلا رون ةافو دعب دالبلا كلذ دعب كلمو «هيف ام عيمج ىلعو

 دنع جنرفإلا نيدلا حالص مزه  اههالا ةنس ينعأ - ةنسلا هذه يفو

 كلملا نم اهكلمو قشمد ىلإ هجوت كلذ دعبو < “ةيردنكسالا ىلع مهموجه

 ."”دومحم نيدلا رون لداعلا كلملا نب حلاصلا

 نم ةبقحلا هذه يف ةيسايسلا عاضوألا دنع فقن نأ ديرن امدنعو

 نتفلا هئاجرأ يف تراثو «رارقتسالا دقف دق يمالسإلا ملاعلا نأ دجن «نمزلا

 تاليودلاو ءدادغب ىف ةريخألا اهسافنأ ظفلت ةيسابعلا ةفالخلاف .تابارطضالاو

 اهراوأ لعتشا يتلا ةيبيلصلا بورحلا مث ءيمالسإلا نطولا ءاجرأ يف ةرشتنم

 )١( ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 111/8-11١.

 ٠١١/۹. قباسلا ردصملا (۲)

 نبال ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلاو ء١٠١٠ /4 ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (۳)

 6/٦ يدرب يرغت

Y۰ 



 اذه ىلعو ؛نامزلا نم نينرقلا ةبارق ترمتساو ةئامعبرأو نيعستو نيتنثا ةنس

 :ىلإ مسقنا يمالسإلا نطولاف

 .اهيحاوضو دادغب ىف ةيسابعلا ةفالخلا ١

 .كارتألاو رتتلا دودح ىلع ةيقرشلا قطانملا يف ةيمزراوخلا ةلودلا - "

 .ماشلاو رصم يف ةيبويألا ةلودلا - ۳

 ٤ - برغملا دالب يف نيدحوملا ةلود .

 مدعو «ةفالخلا فعض الإ رحانتلاو «رفانتلاو «ةئزجتلا هذهل ببس الو
 .دالبلا ىلع ةرطيسلا ىلع اهتردق

 ءاقبلا ىلع اهتردق تدقف دق ةيبويألا ةلودلاف ءرصم يف ةلاحلا نع ام
 ؛ةئامسمخو نينامثو مسن ةنس يف يبويألا نيدلا حالص اهسسؤم ةافو دعب

 نم كلذ عبت امو ءمكحلا ىلع ىلع هدالوأ نيب ب ًاعارص دالبلا تدهش ثيح

 عم نواعتي نم مهنيب دجو ىتح ةلودلا فعض ىلإ ىدأ مهنيب بورح

 دامع حلاصلا فاخ «ةئامتسو نيثالثو نامث ةنس يفا :يزيرقملا لاق
 ىلع مهعم قفتاو «جنرفولا بتاكف «نيدلا مجن حلاصلا كلملا نم نيدلا

 ءاهدالبو دفص ةعلق مهاطعأو ءرصم بحاص ةيراحمو «هتدعاسمو «هتدضاعم

 رئاسو هلماع لبجو ءاهلامعأو ةيربطو اديص ةفصانمو ءاهدالبو قيقشلا ةعلقو
 . لحاسلا دالب

 ىلع ضبقلا نم هغلب امل رصم دصق ىلع نيدلا دامع حلاصلا مزعو

 ءزهجتف ...ءارمألا ضعبو «ةقلحلا مدخو «مادخلاو ءةيفرشألا كيلامملا
 بلطف « جنرفولا ىلإو «نييبلحلا ىلإو «ءصمح بحاص روصنملا ىلإ ثعبو

 ءحالسلا ءارشو قشمد لوخد يف جنرفلل حلاصلا نذأو «تادجنلا مهنم

 ‹مهوتفتساو ءاملعلا ىلإ مهتم نيدلا لهأ ىشمو كلذ نوملسملا ركنأف

 )١( يزيرقملل كولملا لود ةفرعمل كولسلا ١/"0".

۲١ 



 نم عطقو «جنرفلل حالسلا عيب ميرحتب مالسلادبع نب زعلا خيشلا ىتفأف

 حلاصلا ملع املف ءةمألل ءاعدلاب هلدبأو «ليعامسإ حلاصلل ءاعدلا ةبطخلا

 ؛بجاحلا نبا خيشلاو وه هلقتعاو «مالسلادبع نب زعلا خيشلا لزع كلذب

 .«رصم ىلإ اَيِفُث مث ليعامسإ حلاصلا ىلع كلذ ركنأ بجاحلا نبا نأل

 اهشاع يتلا ةرتفلا يف يسايسلا عضولا نع ةلجاعلا ةماملإلا هذه نمو

 اهتشاع يذلا ءودهلا نادقفو ءرارقتسالا مدع نأ ظحلن «بجاحلا نبا خيشلا

 ينب ءانبأ نيب يسايسلا عارصلا لعج دق «يمالسإلا ملاعلا ءاجرأ فلتخم

 ؛ىرخألا يمالسإلا ملاعلا قطانم ىلإ ًاسايق ءءودهلا راظنمب رظني بويأ
 ارارقتسا رثكأ اتناك نييبويألا رصع يف ماشلاو رصم نإ :لوقلا اننكمي هيلعو

 دادغب يف ةيسابعلا ةفالخلا نأل ؛يمالسإلا ملاعلا قطانم نم امهريغ نم

 رارقتسالا مدعب مستتو «راتتلا نم ةددهمو ءاهرمأ ىلع ةبولغم تناك

 الف «يجنرفإلا ديدهتلاو «ةيفئاطلا تافالخلا فصعت سلدنألا يفو «يسايسلا

 .رارقتسالا ثيح ىلإ ءاملعلا هجتي نأ ررغ

 ةمألا ثادحأ شيعي ناك بجاحلا نبا خيشلا نأ ىرن كلذ لالخ يفو

 .ثادحألا هذه عم لعافتيو «ةيسايسلا

 مايأ لك يف هيلإ فرصناو «ملعلا ةمدخل ؛هسفن رذن يذلا ملعلا لجرف

 ثادحألا هذه تماد ام ةيسايسلا عاضوألا نع لزعم يف نكي مل «هتايح

 «نيملسملا ريغ نم اهئادعأ دي ىلع رايهنالل اهضرعتو «ةمألا نايك ددهت

 يعو نع كرديو ءاهيف هرود يعيو «ةيسايسلا ثادحألا بقري انملاع ناكو

 .رثؤي ىتمو «هتملک لوقي ىتم

 نأ فيكو «يزيرقملا نع  ليلق لبق  اهصن ُتلقن يتلا ةثداحلا يتأتو
 ليبس يف دهجلا مهلذبو ءةطلسلا ىلع مهبابكناو «ماكحلا نم فقوملا اذه

 ىلإ مهب تدح يتلا ماكحلا نم تافرصتلا هذه «مكحلا يسرك ىلع ظافحلا

 ةمه تراثأ ءمهشورع ىلع ةظفاحملا ضرغل ؛مالسإلا ءادعأب ةناعتسالا

 نم بولطملا بسانملا فقوملا نوفقي مهتلعجو «مالسإلا ىلع ىرايغلا

 هجوب بلصلا فقوملا اذه مالسلادبع نب زعلا خيشلا فقوف «مهلاثمأ

۲۲ 



 نبا انخيش تفي ملو «نجسلا هعاديإ ىلإ نيطالسلا رطضا امم «مكاحلا

 فقوف ءنورقلا ربع خيراتلا هل هلجس يذلا فرشلا اذه لاني نأ بجاحلا
 نب زعلا خيشلا هقيفر عم نجسلا لوخد ىلع رصأو .قحلا بناجب
 .رصم ىلإ 1 دالب نع امهداعبإ مث نمو «مالسلادبع

 نب حوضوب افتي ناك بجاحلا | ثلا نأ انلدت ةثداحلا هذه
 .اهنع لزعمب سیلو ‹ثادحألا هذه بقريو ‹ةيسايسلا ثادحألا

 ا ت2

۲۳ 



 يناثلا ثحبملا

 ةيعامتجالا ةلاحلا

 «نيملسملا ةايح يف يلمعلا قيبطتلا عقاو نع مالسإلا راصحنا دعب

 راصحنالا اذه «يمالسإلا عيرشتلا نع نيملسملا ماكح بلغأ فارحناو

 .تاقبطلا روهظو «يعامتجالا ملظلا روهظ ىلإ يدؤي نأو دب ال داعتبالاو

 لاومأ ددبت ءةورثلاو «ءناطلسلا ةبحاص ةقبطلا يهو «ماكحلا ةقبط كانهف

 «بئارضلاو تامارغلا نم ًاعاونأ ضرفتو ءءاشت نملو ءءاشت فيك ةمألا

 هذهو «ةعيرشلا اهيلع تصن يتلا اهقرط يف اهفرصت الو لاومألا عمجتو
 هذهب ثبعت تذخأو «ءارثلاب تفصتاو «ةريبكلا لاومألا تعمج ةقبطلا

 .لاومألا

 ةعفتنملاو «ماكحلا نم ةبيرقلا ةقبطلا يهو «ىطسولا ةقبطلا كانه مث

 .راعسألا عفترتو ءراطمألا لقتو «ضرألا بدجت امدنع ةعيبطلا

 لداعلا ةنطلسو «ةيبويألا ةلودلا يف ءالغلا عقو ...» : “يزيرقملا لاق
 لينلا فقوت هببس ناكو «ةئامسمخو نيعستو تس ةنس يف بويأ نب ركب يبأ

 عيبرلا لصف لخدو عوجلا نم ؛ىرقلا نم سانلا ءيجم رثاكتف .... ةدايزلا نع

 .78ص' ةمغلا فشكب ةمألا ةثاغإ )١(

۲٤ 



 مدآ ينب راغص سانلا لكأ ىتح توقلا مدعو «ًءانفو ءغابو هبقعأ ءاوه بهف

 «...عوجلا نم

 الإ ىلوألا ةقبطلا ةايح شاع دق  هتايح لوأ يف - بجاحلا نبا ناكو
 هرطضا ام زّوَحلا نم هباصأو «ملعلا ةايح ىلإ هجتاو اهيف دهز ام ناعرس هنأ

 نيذللا نيتيبلا لالخ نم كلذ نيبت دقو .ةايحلا قمر اهب دسيل ؛هبتك عيب ىلإ
 رعشلا نم هل بسني اممو : لاق ثيح «“'نانجلا تاضور بحاص امهدروأ
 .ناتيبلا ناذه قئارلا

 ۶ هَضِيَفْئُمٍلْوتلاباَهِطْسَبْنِم ييي ُتََِرَرضِمَلُمأاَي
 أ ينا يبل مكِضْرَأِب الزام جف

 : لوقأ بجاحلا نبال ةيملعلا ةايحلا ىف ةيعامتجالا ةلاحلا ريثأت نعو
 لفغأ ىتلاو  هتلوفط يف ةمكاحلا تاقبطلا ةايح شاع يذلا بجاحلا نبا نإ
 .ىملعلا ليصحتلل هابص دهع ذنم هجتا دق  اهنع ثيدحلا خيراتلا

 ههاجتا ىف هيبأل ةرفوتملا ةيداملا تاناكمإلا تدعاس له يردن الو
 ةرهاقلا ىف برتغاو «ديعصلا یف هنطوم رجه هنأو اميس ال ءملعلا ليصحتل

 ةلحرلا هذه تاقفن ةيطغتل ؛ةيداملا تاناكمإلا رفوت نم دب الو «ضرغلا اذهل
 . ةيملعلا

 هنكمي له «يعامتجالا زكرملا اذهب نكي مل اذإ لجرلا نأ ىرت اي لهف

 ؟ملعلا ليبس يف لحري نأ
 ؟ليصحتلا ىف ةبغرلا هذهو «ليحرلا اذه تامزلتسم هل رفاوتت لهو

 يتلا رداصملا رفوت مدعل ؛ةقدب لؤاستلا اذه نع ةباجإلا عيطتسن ال

 دق اننكلو ‹ مهتايح نع ثيدحلا دنع ءاملعلا ةايح نم بناوجلا هذه لوانتت

 .185 7/8 يواسناوخلل تاداسلا و ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور (1)
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 فلتخم ىلع ةحتفتملا ةيكذلا ةيلقعلاو «يقلتلا يف بجاحلا نبا ةَّمهَف «بناج

 بح نأ حوضولا نم نم ءيشب انلدت «ملعلا ليبس يف هينافتو .مولعلا بناوج

 .هسفن يف ةحلم ليصحتلا يف هتبغرو «لجرلا اذه سفن يف لصأتم ملعلا

 الإ ؛ةيملعلا ةايحلا يف ةدعاسم راثآ اهل تناك نإو «ةيداملا تايناكمإلا رفوتو

 تادادعتسالا اهبناج ىلإ رفاوتت ت مل اذإ ةريخألاو ىلوألا يه نكت مل اهنأ

 كلذ نمو ٍباعيتسالاو بتتلا ىلع هتاردق ىدمو «سرادلا سفن يف ةيتاذلا

 نم فعضُت مل «لجرلا اذه ىلإ اهدي تدم امدنع نمزلا يداوع نأ ىرن

 .هتميزع نم نيلت وأ «هتمه

 دنع سيفنلا يلاغلا عيب ىلإ هب تدأ يتلا رقفلا ةلاح شاع نأ دعبو

 ؛ةجاحلاو رقفلا نم ةلاحلا هذه - ةديحولا هتعاضب هبتك عيب  ملعلا لاجر

 ًاداج ًاديفم «سيردتلاو «سردلا تاقلح ًاردصتم وه امك بجاحلا نبا تقبأ

 بناوج نم بناج لك يف افلؤم ءملعلا ةبلطل ًازراب ًافده ءءاطعلاو ذخألا يف

 عضولا نإف هيلعو ؛اهيف ًاعرابو ‹فيلأتلا اذه يف ًاعدبم «هرصع مولع

 نباب تدم يتلا ةيعامتجالا اهبناوج يف ة ةايحلا هذه لحارمو ؛«يعامتجالا

 هريغل ةودق هللا همحر ناكو ءهل يملعلا هاجتالا يف اهرثأ كرتت مل بجاحلا

 .رامضملا اذه ىف
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةيملعلا ةلاحلا

 ءامهريغ يف دقتفي رارقتسا امهيف ناك ماشلاو رصم نإ :انلق نأو قبس

 بدألاو ملعلا ةلفاق تلظو «ملعلا رشنو ةفاقثلاب نويبويألا ماكحلا متها دقو

 ءةعساو ةيركف ةضهنل ًاحرسم اتناك لب ءرثعت الو فقوت ريغ نم ريست

 ءةغللاو ءوحنلا مولع بناج ىلإ «ةيعرشلا مولعلا يف ةصاخو
 ءانتعالاو سرادملا ءاشنإ ىلع اولبقأ دق ماكحلا نأ ىرنو .خلإ ...تاءارقلاو

 .اهتياعرو اهب

 ةيرصانلا ةسردملا رصم رايدب تثدحأ ةسردم لوأو» : “”يزيرقملا لاق

 «ًاضيأ عماجلل ةرواجملا ةيحمقلا ةسردملا مث ءرصمب قيتعلا عماجلا راوجب
 .ةرهاقلاب ةيفويسلا ةسردملا مث

 ءرصمو «ةرهاقلاب سرادملا ءانب يف نيدلا حالص ناطلسلاب ىدتقا مث

 اذح مث ءهؤارمأو هٌدالوأ ةريزجلاو ةيماشلا دالبلابو رصم لامعأ نم امهريغو

 انموي ىلإ مهعابتأو مهئارمأو كرتلا كولم نم مهدعب رصم كلم نم مهوذح

 .(.. .اذه

 نم ديدعلا نكامأو ءامسأ دروأ هنأ دجي يزيرقملا ططخ علاطي يذلاو

 )١( /؟ يزيرقملا ططخ 5".

 في



 .'”ليومتلاو ةساردلا

 يف نيروهشم ءاملع ماشلاو رصم يف ناك اذهلو ؛ةيملعلاو ةيفاقثلا ةيحانلاب

 «ةغللاو ءوحنلاو «تاءارقلاو ءثيدحلاو ءريسفتلاو .ءلوصألاو ءهقفلا

 .ةغالبلاو «بدألاو

 .رصعلا اذه يف مولعلا نم

 دحأ «يرايبألا نسحلا وبأ «ةيطع نب ىلع نب ليعامسإ نب ىلع ١

 ٠ .(ه518 ت) مالسإلا ةمئأو «مالعألا ءاملعلا

 يواوزلا نيدلا نيز نيسحلا وبأ :رونلادبع نب يطعم نب ىيحي - ۲

 .(ه۲۸٦ ت) يوحنلا «يفنحلا يئاجبلا

 يدمآلا نيدلا فيس :يبلغتلا ملاس نب دمحم يلع يبأ نب ىلع - ۳

 .(ه517"١ ت) ىلوصألا هيقفلا

 يف قشمدب ءارقلا خيش يواخسلا دمصلادبع نب دمحم نب يلع - ٤

 .(مك5" ت) ىلوصأو «يوحنو «هيقف «هنامز

 لامج ورمع وبأ :فسوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع ©

 .(مكغ5 ت) يوحنلا يوغللا ‹ىلوصألا هيقفلا بجاحلا نب نيدلا

 ناطلس :نسحلا نب مساقلا يبأ نب مالسلادبع نب زيزعلادبع - 5

 .(ه٠55 ت) دهتجملا هيقفلا ءءاملعلا

 ىئاطلا كلام نب هّللادبع وبأ :نيدلا لامج هّللادبع نب دمحم  ا/

 .(ه۷۲٦ ت) يوحنلا ينايجلا

 .ماشلا دالبو رصم يف ريثك مهريغو

 .اهدعب امف "57/7 يزيرقملا ططخ عجار )غ0(

۲۸ 



 .ةيفيلأتلا ةكرحلا هاجتا

 نأو دب ال ءرصعلا اذه ىف ةيفيلأتلا ةكرحلا هاجتا فرعن نأ ضرغب
 مولع يف ماشلاو رصم يف رصعلا اذه ءاملع نم نيزرابلا تافلؤم ىلع فقن

 هذه ءاملع نم تافلؤملا ضعب دنع فوقولا ترثآ دقو «ةيبرعلاو «ةعيرشلا
 ءالؤه لثميو «بجاحلا نبا انخيش شاع ثيح نيدلبلا ىف ةينمزلا ةرتفلا

 ءالؤهو نمزلا كلذ ىف ةيوغللاو «ةيعرشلا فيلآتلا يف ةيسيئرلا تاهاجتالا

 مم

 يدمآلا نيدلا فيس «يوغل يوحن (ه578 ت) يئاجبلا يطعم نبا
 بجاحلا نبا «يلوصأو يوحن (ھ٦ ٤۳ ت) يواخسلا ‹يلوصأ (مكاثا تر

 ت) ىنايجلا كلام نباو ءيوحنلا .ءيوغللا ءيلوصألا «هيقفلا (ه545 ت)
 .يوغل يوحن (هكال؟

 ةزراب تاهاجتا ةثالث مالعألا ءالؤه تافلؤم ىلع فوقولا دنع ظحلنو
 . ةيفيلأتلا ةكرحلا ىف

 ءوحنلاو .ءلوصألاو «هقفلا ىف تارصتخملا فيلأتل هاجتالا ١

 نكي مل هاجتالا اذهو «ةيبرعلاو ةيعرشلا مولعلا يف نوتملا عضوو «فرصلاو
 اذه ىلإ هاجتالا أدب ثيح انه هومن ةياهن ىلإ لصو لب ءرصعلا اذه ديلو
 .هسفن فيلأتلا رصع ءادتبا نم فيلأتلا نم عونلا

 رثأ دحأ ركني الو «مولعلا فلتخم يف زيجارألا عضول هاجتالا - ۲
 .خلإ.. .يوغللاو «يوحنلاو ‹يلوصألاو ‹يهقفلا سردلا يف زيجارألا هذه

 اذه يف قبسلا بصق يئاجبلا يواوزلا يطعم نبا رصعلا اذه يف لمح دقو
 نبا اهيلإ راشأ يتلا فرصلاو وحنلا يف ةروهشملا هتيفلأ مظن امدنع رامضملا
 . هتيفلأ ردص يف كلام

 ِطفغمنِئاَةَيِفْلَةَمِئاَف  ٍطْخُسرْيَعِباًضِر يِضَْفَنَو
A 
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 :ًاباوبأ اهيف مظن يتلا ةريغصلا ةيرعشلا تاعوطقملا ضعب يواخسللو
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 ءاجو «يجاحأ وأ زاغلأ لكش ىلع وحنلاو لوصألاو «هقفلا يف لئاسمو

 كلام نبا عسوت مث «هتيفاك اهب مظن «ةيفاولا مظنب بجاحلا نبا انخيش

 . ةليوطلا هزيجارأب فيلأتلا نم عونلا اذه يف ينايجلا

 .حورشلا ىلإ هاجتالا

 «نوتملا حرش ىلإ هاجتالا ةينمزلا ةرتفلا هذه تازيمم مهأ نم

 ةهيقفلا تاساردلا ىذغ امم حورشلا هذه ىف باهسإلاو ‹تارصتخملاو

 يهقفلا سردلا ءانب يف ريبك رثأ تاذ ةيملع ةورثب خلإ ... ةيوحنلاو ةيلوصألاو |

 .هدعبو رصعلا اذه يف خلإ ... يوحنلاو يلوصألاو

 امهدحأ :يرشخمزلل وحنلا يف لصفملا ىلع ناحرش يواخسللف

 بجاحلا نبا انخيشلو ««ةداقإلا ريفسو ةداعسلا رفسا رخآلاو ««لضفملا»

 حرش (ه 5885 تر يفارقللو .2«حاضيولا» هامس ًاضيأ لصفملا ىلع حرش

 .«لوصألا سئافن» هامس يزارلا رخفلل لوصألا ملع نم لوصحملا ىلع

 لصفملا باتكل هحرشل ةفاضإ ةيوحنلا هزيجارأو هنوتم حرشب كلام نبا متهاو

 دق نمزلا نم ةرتفلا هذه نإ :لوقلا ىلإ مالكلا اذه نم صلخنو

 .تاقوألا نم اهريغ نود نْيَسيِئَر نيرمأب فيلأتلا ةكرح تزاتما

 .اهمظن يف باهسإلاو «ةلوطملا زيجارألا مظنل هاجتالا :لوألا رمألا

 نيقباسلا ءاملعلا بتك حرش يف ةلاطإلا ىلإ هاجتالا :يناثلا رمألا

 ريخألا يظحو «يزارلل لوصحملاو «ينيوجلل ثاهربلاو « ةهيوبيس باتكك

 . ربكأ بيصنب
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 يناثلا لصفلا

 هراثآو «هذيمالتو ‹«هخويشو «بجاحلا نبا ةايح

 :ثحابم ةثالث ىلع لمتشيو

 .بلاطم هيفو «فلؤملا ةايح :لوألا ثحبملا

 .نابلطم هيفو «هذيمالتو .بجاحلا نبا خويش : يناثلا ثحبملا

 . ةيملعلا هراثآ : ثلاثلا ثحبملا

۳١ 



 لوألا ثحبملا

 بجاحلا نبا ةايح

 . بلاطم هيفو

 .هبسنو «هتينكو «هبقلو ءهمسا :لوألا بلطملا
 . هتأشنو «هدلوم :يناثلا بلطملا

 .هملعت : ثلاثلا بلطملا

 . هتلئاع : عبارلا بلطملا

 .قشمد ىلإ هتلحر : سماخلا بلطملا

 .رصم ىلإ هجورخ :سداسلا بلطملا
 .ههقفو «هتديقع :عباسلا بلطملا

 .يوحنلا هبهذم :نماثلا بلطملا

 .هقالخأو ءهملع :عساتلا بلطملا

 .ءاملعلا دنع هتناكمو «ماكحلا نم هفقوم :رشاعلا بلطملا

 .هرعش :رشع يداحلا بلطملا

 .هتافو :رشع يناثلا بلطملا

 ا ل
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 لوألا ثحبملا
 بجاحلا نبا ةايح

 :لوألا بلطملا

 هبسنو «هتينكو «هبقلو «همسا

 مث «ينيودلا ؛يدركلا ؛سنوي نب ركب يبأ نب رمع نب نامثع وه

 كسوم نيدلا ز رع  ريمألل اجاح ناک هابأ نأل ؛بجاحلا نباب فاو

 ١ ”يبويألا نيدلا حالص لاخ ‹يحالصلا

 قارعلا دودحل ةيلامشلا ةهجلا ىف نكست تناك ةرسأ نم بجاحلا نباو

 .نيود ةدلب يف

 تحت نم ةانثم ءايو هيناث رسكو هلوأ حتفب - نيود : ° توقاي لاق

 برقلاب ناجيبرذأ دودح رخآ يف نارآ يحاون نم ةدلب : - كون هرخآو ةنكاس

 ىلإ هتبسن تءاج كلذ لجأ نم ؛«بويأ ونب ماشلا كولم اهنم سيلفت نم
 ىلإ تهجوت «نييبويألا عم ماشلا ىلإ ةرسألا كلت تلقتنا نأ دعبو «نيود

 )١( ةرهازلا موجنلا ٠٠١/١.

 نادلبلا مجعم (؟) ١1١7/4.
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 ورمع وبأ دلو اهيفو ‹ ىلعألا ديعصلا يف “"انسإ ةدلب يف تنكسو رصم

 . "”ةبسنلا ث ثيح نم ةيناثلا ةنيدملا تناكف .اهيلإ بسنو «بجاحلا نبا
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 فلتخا دقو ءرصم ديعص نم انسإ ةنيدم ىف بجاحلا نبا ةمالعلا دلو

 ةنس دلو هنإ :لاق نم مهنمف .هدلوم ةنس يف ًاريسي ًافالتخا نومجرتملا

 نيعبسو ىدحإ وأ :لاق نم مهنمو رجل نم ةئامسمخو نيعبس

 نبا ركذ امك ءههال» ةنس رخاوأ دلو هنأ حجرأو 3 ةرجهلا نم ةئامسمخو

 دعب هلباق دقو «بجاحلا نبال ًارصاعم ناك ناكلخ نبا نأل ؛هريغو ناكلخ

 ينءاجو...» : © نايعألا تايفو يف لاق ثيح .ةرهاقلا ىلإ ماشلا نم هتدوع

 باجأف «ةلكشم ةيبرعلا يف عضاوم نع هتلأسو «تاداهش ءادأ ببسب ًارارم

 ههال٠رخاوأ نيب طلخ ثدح دقو . (مات تبثتو ريثك نوكسب ةباجإ غلبأ

 .هوالا لئاوأو

 )١( نادلبلا مجعم يف توقاي اهطبض ١/ 189ةروصقم فلأو نوكسلا مث «ةزمهلا رسكب -
 نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا اهطبضو .«ديعصلا ىصقأب ةنيدم اهنإ»: لاقو ۳/٠٠٠ -

 ةديلب يهو» :لاقو - فلأ اهدعبو نونلا حتفو «ةلمهملا نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب

 .ارصم نم ىلعألا ديعصلاب ةيصوقلا لامعألا نم ةريغص

 ةاعولا ةيغبو ۲٤۸/١ نايعألا تايفو :يف بجاحلا نبا ةمجرت رظنا (0)

 يماسلا ركفلاو 250/5 ةرهازلا موجنلاو 0774/5 بهذلا تارذشو 57ص

 نيفلؤملا مجعمو »11/4 مالعألاو ۰/۱ ةيكزلا رونلا ةرجشو ۳1/۲

/. 

 تارذش €1۳ /۲ ةاعولا ةيغب ۳۰/۳ ةرهازلا موجنلا »10۰/۳ نايعألا تايفو (۳)

 "€ o/ بهذلا

 )٤( ةياهنلا ةياغ ء١/۱۳۹ ةداعسلا حاتفم ١/608.

 ) )6نايعألا .تايفو 6٠ /۳؟.
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 ثيح ءرصم ديعص يف ىلوألا هتأشن نع مجارتلا بتك انثدحت ملو

 .هتايح نم ة ةرتفلا هذه تلفغأ

 زكرم لغشي ناك هدلاو نأل ؛ةمكاحلا تاقبطلا ةايح شاع هنأ رهاظلاو
 .ريمألا ناويد ىف ةيبجاحلا

 نأ ررغ الف «ةمكاحلا ةقبطلا نايعأ نم دلاولا لعجي زكرملا اذهو
 كولس ىف ةقبطلا هذه ترثأ لهف ءذوفنلا باحصأ ءانبأ نيب ديلولا اذه شيعي
 اهل ىرن الو كلذ نع دحأ انثدحي مل ؟ءاحنألا نم ىحنم يف بجاحلا نبا

 .ءاملعلا قلخ هقلخو ءهتايح ىرجم ىف رثأ ىندأ

 نيدلا حالص اهيف مكحأ يتلا ةنسلا يف ناك بجاحلا نبا دلوم نإ مث
 ةعامج اهلعشأ ىتلا نتفلا ىلع هئاضق دعب ةيرصملا رايدلا ىلع هترطيس يبويألا
 . ""ردكلا ىعدي لجر ةماعزب دوطو ناوسأ يتنيدم يف بارعألاو نادوسلا نم

 نأل ؛هرغص ذنم اهرداغ ثيح ءانسإ ىف انفنصم ةماقإ ةدم لطت مل
 .ةرهاقلا يف ملعلا دهاعمب هقحلأ هدلاو

 يف ةرهاقلاب روكذملا ورمع وبأ هدلو لغتشاو « :  ناکلخ ن نبا لاق

 . (ناقتالا ةياغ اهنقتأو «همولع یف عربو ا ءارقلاو ةيرعلاب مث
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 :ثلاثلا بلطملا

 هملعت

 نم اورثكي نأ ىلإ مهعفد ةفاقثلاو ملعلاب نييبويألا نيطالسلا مامتها نإ

 )١( ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا ۹/٠١١.

 نايعألا تايفو (؟) ۳/ ۲٤۲۹-۲٤۸.



 ةيمالسإلا ميلاقألا نم بهاوملا باحصأ مهتوعدو ءءاملعلا مهميركتو

 ملعلل عاعشإ ةقطنم ةقطنملا هذه لعجل ؛امهم الماع مهمادقتساو «ىرخألا

 . ةفرعملاو

 ةماعزلا تحت اناك نيذللا نيروكذملا نيميلقإلا ىف ىبرت بجاحلا نباو

 نآرقلاب لغتشا ثيح ءامهئاملع نع ملعلا ذخأو اهسرادم يف ملعتو «ةيبويألا
 «ةيبرعلاب مث «هنع هللا يضر كلام مامإلا بهذم ىلع هقفتو «ميركلا

 مولع يف ًازربم ناك امك .''ناقتإلا ةياغ اهنقتأو همولع يف عربو «تاءارقلاو

 لهأ هل دهشو ءراضحلا باجعإ طحم حبصأو «راظنألا هيلإ تهجوتف ؛ةريثك

 «هنع يقلتلل ناكم لك نم ملعلا بالط هءاجف ءراصمألا نم ريثك يف ملعلا

 يف عابلا لوطب هل دهشت يتلا تافنصملا فنصو «هب هقفتلاو ءهنم ظفحلاو

 «مهفلا يوق «نهذلا حيحص ناكو «مولعلا تاتش عمج ىلع ةردقلاو «ملعلا

 . "ةحيرقلا داح
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 :عبارلا بلطملا

 بجاحلا نبا ةلئاع

 هلو «جوزتم هنأ ىلإ بجاحلا نبا مامإلل اومجرت نيذلا ضرعي مل

 يف كلذ ىلإ رشي مل هنأ امك “اغيدح هنع اوبتك نيذلا الو ءدالوأ

 )١( نايعألا تايفو ۲٤۹-۲٤۸/۳.

 ."ه؟ص ديعسلا علاطلا (۲)

 يف بجاحلا نبا» ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك يف هاروتكد ةلاسر بجاحلا نبا نع ْتَيُك (۳)

 يف هرثأو بجاحلا نبا» ريتسجام ةلاسرو «مئادلادبع مشاه دمحمل «ةيرحنلا هيلامأ

 بجاحلا نبا" قارعلا يفو «دبع رداقلادبعل «مولعلا راد ةيلك يف «ةيفرصلا تاساردلا

 ةسارد «بجاحلا نبال لصفملا حرش يف حاضيإلا» «يبانجلا نوع دبع قراطل «يوحنلا

 ةسارد «بجاحلا نبال ةيفاكلا مظن ةيفاولا حرش» «ةرهاقلا يف يليلعلا ىسومل قيقحتو

 .رهزألا ةعماج ةيبرعلا ةغللا ةيلك يف هللادبع مجن قراطل قيقحتو
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 نأ دب الف اب ميركلا لوسرلا نوعبتي ءاهقفلاو ءاهيقف ناك املو ؛هتافنصم

 كلذب يحوي امك ةجوزتم تنب هلو ًاجوزتم ناك هنأ رهاظلاو ءًاجوزتم نوكي
 : لاق ثيح «هل نيرصاعملا نم وهو ءىسدقملا ةماش ىبأ نبا صن
 يف ةيردنكسإلا جراخ نفُد هنأ :ناميلس نب دمحأ لامكلا هرهص ينربخأو»
 نأ فورعملاو .«ةماش يبأ نبا خيشلا ربق برق ةرانملا نيب يتلا ةربقملا

 الو «نفدلاو عييشتلا رضحي هنأ يعيبطلا نم ناكو .تنبلا جوز وه رهصلا
 هنكلو «بجنأ هنأ ىلإ لصوتن كلذبو ؛ةنيدملا سفن يف هعم ناك اذإ اميس

 ورمع مهدحأ نوكي نأ لمتحيو ءمهل مجرتي يك ؛ةرهش هدالوأل نكت مل

 .هب ىنكي يذلا
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 دعبو (0ةشمد ىلإ تاالحر هل تناك ‹«ةرهاقلا یف هدوجو ةرتف لالخ

 اهيف هتعاربو .مولع ةدع نم هنكمتو «ةفرعملاو ملعلا لاجم يف هجوضن

ua 00 0220 ها م  
 . قشمد ىلإ لقتنا ةئامتسو ةرشع عبس ةنس يفو

 ءرشع عبس ةنس اهرخآ ءارارم قشمد مدق» : “ةماش يبأ نبا لاق
 تاءارقلا َْمْلِع يف هيلع نيديفتسملل ًاخيشو «ةيكلاملل ًاسردم اهب ماقأف

 .«ةيبرعلاو

 .187؟ص نيتضورلا ىلع ليذلا )١(
 .187”ص نيتضورلا ىلع ليذلا (۲)
 ."ه7”ص ديعسلا علاطلا (*)

 .87١ص نيتضورلا ىلع ليذلا (5)
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 بكأو «ةيكلاملا ةيواز يف يومألا عماجلا اهعماجب سّرد قشمد يفو
 رځبتو سوردلا مهل مزتلاو ءهنم ذخألاو «هيلع لاغتشالا ىلع قلخلا
 . '"نونفلاب

 ءرصانلا كلملل ًاسردم ةئامتسو نيثالثو ةثالث ماع كركلا ىلإ لحرو

 حلاصلا ىلع هراكنإ يف مالسلادبع نب زعلا خيشلا بناجب فقو هنكلو

 لاتق نع هسعاقتو «هتريس ءوس قشمد بحاص شيجلا يبأ نب ليعامسإ

 نامث ةنس اجرخف هدلب نم جورخلاب امهرمأف ءمهعم هحلصو «نييبيلصلا

 . ةئامتسو نيثالثو
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 ةئامتسو نيثالثو تس ةنس ىلإ قشمد يف ًاسردم بجاحلا نبا رمتسا

 اديص بحاص نم بلطو «قشمد ىلع ليعامسإ حلاصلا ىلوتسا امدنع
 هملسي نأ ىلع رصم بحاص بويأ حلاصلا ىلع ةرهاظملا يبيلصلا يجنرفإلا

 فقوتو ءاذه هلعف ءاملعلا هيلع ركنأف كلذ ىضمأو .دفصو قيقشلا نصح

 ناكو «ليعامسإ حلاصلل ةبطخلاب ءاعدلا نع مالسلادبع نب نيدلا زع خيشلا
 ىلع اناكو «بجاحلا نبا «مالسلادبع نبا ىلع ةدايز ءاراكنإ سانلا دشأ نم
 نجسلا هعم لخدو «مالسلادبع نبا ناطلسلا نجسف «ةقادصو ةبحمو قافتا

 .هل ةاعارم بجاحلا نبا

 مامإلل ًابحم  بجاحلا نبا يأ ناك هنأ ينغلبو» : "”يعفايلا لاق

 .؟49 / نايعألا تايفو )١(

 ٠٠۹/١. ةياهنلا ةياغ ١75/17. ةياهنلاو ةيادبلا (۲)

 ١١5/5. نانجلا ةآرم (6)
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 ناطلسلا هسبح امل هنأو هل ًايحاصمو مالسلادبع نب نيدلا زع مالسإلا خيش

 ؛ سبحلا هعم روكذملا بجاحلا نبا لخد هيلع هراكنإ بيسي - مدقت امك -

 . (هتيحص ةاعارمو هتقفاومل

 امهمزلأو «شيجلا يبأ نب ليعامسإ حلاصلا ناطلسلا امهنع جرفأ مث

 رصم ىلإ اجرخف هدلب نم جورخلاب امهرمأو ءامهليبس ىلخأ مث ءامهلزانم

 . "ةئامتسو نيثالثو ةينامث ةنس “اعم

 نامث ةنس ناك امهجورخ نإ» : "”نيتضورلا ىلع ليذلا بحاص لاقو
 . (ةئامتسو نيرشعو

 ؛عبطلا وأ قيقحتلا إطخ نم هنظأو» : ̂ رانجلا قراط روتكدلا لاق

 «خيراتلا اذه دعب قشمد يف ىلمأ دق ناك - بجاحلا نبا يأ - لجرلا نأل

 ءهنم بيرق وهو كلذ يف ةماش يبأ نبا ئطخي نأ لوقعملا نم سيل هنإ مث

 . (هب فراع

 مالسلادبع نب نيدلا رع خيشلا عم بجاحلا نبا جورخ ةيداحو

 فصتي بجاحلا نبا ناك يذلا عيفرلا قلخلا نع ةحضاو ةروص انيطعت

 . هب

 ةرهاقلا نطوتساو «رصم ىلإ بجاحلا نبا داع كلذ دعب

 همزالو - يبطاشلا هخیش ناكم - ةيلضافلا ةسردملاب سيردتلل ردصتو

)0( 
 ٠. ةىلطلا

 د6 ¥ ¥

 ىلإ هدعب بجاحلا نبا مث رصم ىلإ ًالوأ جرخ مالسلادبع نبا نأ نودلخ نبا ىريو )١(
 .الال١٠/8 نودلخ نبا خيرات .كركلا

 5094/١. ةياهنلا ةياغو «؟١١5 /8 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 0١95/١7 ةياهنلاو ةيادبلا (۲)
 .1487ص نيتضورلا ىلع ليذلا (۳)
 .4 شماه ٤۳ص يوحنلا بجاحلا نبا (6)
 ."هال/ه نودلخ نبا خيرات ۱۸٩/٩ تانجلا تاضور (9)

۳۹ 



 ءاهقفلا نم مهدجي بجاحلا نبا ةذتاسأو خويش ظحالي يذلا نإ

 كلذ دعبو «ةيهقف ةهجو هتسارد لوأ يف هجتا هنأ لدي امم ؛نيثدحملاو

 .ةيبرعلا مولعو فرصلاو وحنلاب رهتشا

 غبنو «ةيعاو ةسارد هنع هللا يضر كلام مامإلا بهذم سرد دقف

 يف هريغ زربي مل هنإ ىتح «نيزربملا بهذملا خويش نم ناكو «هيف
 رصم يف ةروهشملا مهتاقلحل هردصت نم هترهش رهظتو .ةرتفلا كلت

 اعجرمو «يومألا عماجلا يف ةيكلاملا ةيواز يف ًاسردم ناك دقف «ماشلاو

 ةيكلاملا خيش» : "هلوقب يكبسلا نبا مامإلا هفصو دقو .رصم يف مهل

 .«هنامز يف

 تناكو 5 ''بجاحلا نب ةديقعب يمس هتايقع يف ًاباتك فلأ دقو

 . ىلاعت

 رصتخملاب فرعي يذلاو .«تاهمألا عماج» باتك فنص هقفلا يفو

 ةداهشب ؛ةرتفلا كلت يف ةيكلاملل هقف باتك مهأ ناك يذلاو «يعرفلا

 بجعلاب ىتأ باتك اذه» :ديعلا قيقد نبا خيشلا لاق .ءاملعلا
 فرفز

 «باجعلا

 نبا رصتخم لثم ةيعفاشلل سيل» : يناكلمزلا نيدلا لامك خيشلا لاقو

 )١( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط "/ 56".

 :خسن ثالث اهنم ناملكورب ركذ ء١١٠٠ /؟ ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك (۲)

 ٠١. مقر ١6١ج زبيل يف ١-

 .5 مقر ١6٠٠١ ناث لايروكسألا -؟

 .5 مقر 508 ثلاث ناكيتافلا -۳

 .١195١ص بهذملا جابيدلا (۳)



 ,«ًاقالخأو ءالضفو ءًاملع «هرصع ديحو ناك» :لاقو ««ةيكلاملل بجاحلا

 نم مامإ نم ةداهشلا هذه نسحأ امو» : هلوقب نوحرف نبا كلذ ىلع قلع مث

 باتكلا ربخ نمو «هققح ام ىلع الإ - هللا همحر  دهشي امو «ةيعفاشلا ةمئأ

 “ءاًدغآلا وب ُثَدِهَضاَملْضَمْلاَو اَهُناصضاهَلْتَدهَشةَحيِلَمَو

 ناكو «"«ىلوصألا ىهتنملا رصتخم» باتك فلأ ةيكلاملا لوصأ ىفو

 عباسلا نرقلا يف ةيكلاملا دنع ةيلوصألا بتكلا مهأ نم باتكلا اذه

 . يرجهلا

 رصتخملا نأ امكف دعبو» : هيف "ينازاتفتلا نيدلا دعس ةمالعلا لاق

 ىلعأب ةماركلا نم هللا هصخ  بجاحلا نبا نيدلاو ةلملا لامج مامإلا خيشلل

 نم ةردلا لب «تمكلا نم ةرغلا ىرجم لوصألا بتك نم يرجي - بتارملا

 ةمالعلل هحرش كلذك ءلمجلا نم ةرقفلا ال .دقعلا نم ةطساولاو «ىصحلا

 - نييلع ىف هتجرد هللا ىلعأ  نيدلاو ةلملا دضع ققدملا ريرحنلاو ققحملا

 هيلع قلع يذلا هحرشب يجيإلا نيدلا دضع ةمالعلا ةراشإلا هذه لثم ىلإ

 )£( "| ةاعفتلا
 . يار

 ةيكلاملا هقف يف ةيملعلا بجاحلا نبا ةيصخش انل ىلجتت كلذبو

 يف بهذملل يرجهلا عباسلا نرقلا لالخ ديحولا عجرملا ناك هنإف ءاهلوصأو

 . ماشلاو رصم يميلقإ

2 3% 0 

 )١( قباسلا ردصملا ص١15١٠.
 .ةساردلا مسق نم ثلاثلا لصفلا يف هنع ملكتنسو هل مدقن يذلا باتكلا وهو (9)

 ۳/١. دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح (۳)

 08/١. دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح (5)

٤١ 



 «ةعونم ةعساو ةفاقث ىلع فقي بجاحلا نبا تافلؤم ىف رظانلا نإ

 ءةيبرعلا ملع انخيش ىلع بلغ نكلو «قيمع ركفو «ةجضان ةيملع ةيلقعو
 .هليلحت قمعو «هعالطا ةعس ىلع لدت ةميق أبتك كلذ يف فنصو

 يف ةثوثبم اهدجن ءوحنلا ةمئأ ءارآب طيحم ةيوحنلا هتافنصم يف وهو
 1 .. ةديدعلا هبتك

 بلاغلا يف وهف ءريبك دح ىلإ نييرصبلا بهذمب ًارثأتم ودبي هنكلو
 ماق دقو ءبصعت نود مهتلدأب ذخأيو «مهججح قوسيو «مهءارآ ىنبتي
 هرثأت بهذملا اذه وحن ههاجتا ىلع لدي اممو ؛مهتافنصم نم ددع حرشب

 .يرشخمزلاو «يسرافلا يلع يبأو «هيوبيسب

 ةروص مسر يوحن باتك لوأ هباتك دع دقو «ةرصبلا ةاحن مامإ هيوبيسف
 باتكب بجاحلا نبا ةيانع ترهظ دقو «ةيبرعلا ةسارد يف يرصبلا جاهنملا

 هحيجرت ىلإ اذه .هنع لقنلا ريثك ناك دقف «ةفلتخملا هتافنصم ىف هيوبيس

 هلاوقأ نم ريثك ىف هعباتي يذلا ديؤملا فقوم هنم هفوقوو «هئارآ نم ريثكل

 ىلع ناك بجاحلا نبا نإف انه نمو «“"هباتك حرش هنإ :لاقيو .هتاليلعتو
 .'"”يرصبلا هليم ليلد ةلصلا هذه نإو ءمخض يرصب رثأب ةيوق ةلص

 هبتكل ةعجارم ةيأو "””يرصبلا بهذملا هيلع بلغي يسرافلا ىلع وبأو
 نبا بتك يف رظني يذلاو «يرصبلا بهذملاب رهاظلا كسمتلا لع لدت
 باتك حرش هنإ : لاقيو «يسرافلا ءارآ نم ريثكلا اهيف دجي هنإف بجاحلا

 . «يدتبملل يفتكملا» هامس باتك يف «حاضيإلا»

 )١( نيفراعلا ةيده 7//215717؟ نونظلا فشك ٠٥٤/١.

 ) )۲بجاحلا نبا يلامأ 5١/١.

 .۷٥٠ص فيض يقوش روتكدلل ةيوحنلا سرادملا (۳)

 56854/١. نيفراعلا ةيده )٤(

4۲ 



 ىلع لدي ؛'''ةرصبلا ةاحنو قفتي هئارآ ةرهمج يف وهف يرشخمزلا امأ

 هتارابع كلذب دهشت «هيوبيس باتكب هيف ًارثأتم ناك يذلا «هلصفم» كلذ

 رثأت دقو «مهتاحلطصم لمعتسيو «نييرصبلا ءارآب لوقي ناك وهف ءهتلثمأو

 نم عضاومل هيلامأ نم ًامسق لعجو «هئارآ نم ًاريثك دروأو ءهب بجاحلا نبا

 . لصفملا

 حرشب ماق هنأ هب هرثأتو يرشخمزلاب بجاحلا نبا مامتها ىلع لديو

 ةلثمألا هذهف ««لصفملا حرش يف حاضيإلا» هامس باتك يف «لصفملا» هباتك

 «يرصبلا بهذملا ىلإ ليمي ناك بجاحلا نبا خيشلا نأ انل رهظُت اهريغو

 يف يذلا ىنعمب كلذ ةملك ءيجم نأب مكحي وهف ؛ هيلامأ يف حضاو اذهو

 لالضلا وه كلذ هعفني ال امو هرضي ال ام هللا نود نم وعدي :ىلاعت هلوق

 دنع عقي ال ةراشإلا مسا نأل ؛يوقلاب سيل يأر 7 : جحلا] ديعبلا
 قفز ذلا : . ۱
 . يذلا ىنعمب نييرصبل

 هليم ىلع لدي امم «نييرصبلا دنع هدورو مدعل « هذنع فيعضلا يأرلاف

 نأ يف مهديأو «"قاقتشالا لصأ ردصملا نأ يف مهبناجب فقيو .مهبهذمل

 . ريثك ةلثمألا هذه ريغو 0 رسجلل هيفان تسيلو ء« سيل ىنعمب تال

 ؛بجاحلا نبا ٍةَيِرْصَبِب حوضوو نيقي نع ررقي نأ علطملا عيطتسيو

 . مهبناج ىلإ فقيو «مهبهذم بهذي ناك هنأب فصنم ثحاب كشي ال ثيحب

 : ”يرشخمزلا لوق ىلع لصفملا ىلع يلامألا نم (۷۷) ءالمإلا يف لاق

 نع انباحصأ دنع لزعمبف «باوثألا ةثالثلا :مهلوق نم نويفوكلا “"هلقن امو»

 لامعتسا امأو «هانركذ املف ؛سايقلا امأ» : لاق .«ءاحصفلا لامعتساو سايقلا

 )١( ةيوحنلا سرادملا ص۲۸٤.
 ٠٠۱۹/۱-٠١١. ةينآرقلا يلامألا نم (۸) ءالمإلا :رظنا (؟)

 ٤۲۸/١. لصفملا ىلع ىلامألا نم (۸۸) ءالمإلا :رظنا (9)

 475/١. لصفملا ىلع ىلامألا نم (85) ءالمإلا :رظنا (4)
 .۳۸۸/۱ لصفملا ىلع ىلامألا نم (۷۷) ءالمإلا :رظنا ()
 ٠.۸۳ ص هلبقت :لصفملا ةرابع (5)

 فو



 ؛ىوقت الف ءةفيعض ةغل نويفوكلا هب كسمت امو .هدشنأ ام وحنف .ءاحصفلا

 . (ءاحصفلا لامعتساو سايقلا نم نويرصبلا هركذ ام ةضراعمل

 ؛حضاو ليلد اذهو «ةلأسملا هذه يف يفوكلا بهذملا فعض دق وهف

 .يرصبلا بهذملا ىلإ هليمل

 هتاحلطصم نم ًاريثك نأ :يرصبلا بهذملل هليمل رخآ ليلد كانهو
 مسي مل ام لعفو «ةفصلا نم ًالدب تعنلا لامعتساك .ةيرصب تاحلطصم
 .لوهجملل ينبملا لعفلا نم الدب هلعاف

 مهيأرب عنتقي مل اذإ نييرصبلا فلاخي بجاحلا نبا دجن اننإف اذه عمو

 ريغ ةيفسلفلاو ةيقطنملاو ةيلوصألا تاحلطصملا مهل هتشقانم يف مدختسيو

 « حيحصلا يملعلا جهنملا ىلع ريسي كلذب وهف ؛هتلزنم وأ ملاع ةرهشب رثأت

 هفلاخ دقف .هئارآل بجاحلا نبا ةفلاخم نم ملسي مل هتلزنم ولع عم هيوبيسف

  الول دعب ريمضلا :لاق هيوبيس نإ ثيح ىسعو الول دعب عقاولا ريمضلا يف
 ريمضلا :شفخألا لاقو .بصن لحم يف ىسع دعب ريمضلاو ءرج لحم يف

 .عفر لحم يف نيبابلا يف
 كلذ يف شفخألا بهذم نأ كلذل تبثف» :''"بجاحلا نبا لاقو

 . «رهظأ

 لعف امك حيجرت ريغ نم نييفوكلاو نييرصبلا نيب يوسي هارن ًانايحأو
 مهل نأ مرج ال : ىلاعت هلوق ىلع ةينآرقلا يلامألا نم )۸٥( ءالمإلا يف

 لوق ركذو مرج ال8 يف نييرصبلا لوق ركذ هنإف 2157 :لحنلا] «رانلا
 . ”””امهدحأ حجري ملو نييفوكلا

 ةفلاخم اهيف نوكي نأ نود نييفوكلا بهذم ىلع ةلأسم زاجأ امبرو
 : ىلاعت .هلوق ىلع ةينآرقلا يلامألا نم (۴۷) ءالمإلا يف لعف امك ؛نييرصبلل

 .اهدعب امف 488/١ فالخلا لئاسم ىلع يلامألا نم (5) ءالمإلا :رظنا )١(

 ١/ ۲۳۳-۲۳٤. ةينآرقلا يلامألا نم )۸١( ءالمإلا :رظنا ()

٤ 



 ربخ دعب ًاربخ نوكي نأ زوجيو :لاق .[۲۳ :أبنلا] هاباقحأ اهيف نيئبال#

 . "”نييفوكلا بهذم ىلع ناكل
 اهيف فلاخ ءارآب ءاج دق بجاحلا نبا ىرن اننإف كلذ بناج ىلإ

 لب .يعو ريغ نم ًاعباتم ةعمإ نكي مل هنأ ىلع لدي اذهو «ةاحنلا روهمج

 .رايتخا وأ يأر اهيف هل نوكي مث - نييفوكو نييرصب - ةاحنلا لاوقأ ىصقتي
 ةعساولا هتفاقث مكحب ؛اهيتوأ يتلا ةيلدجلا ةدعلا هذه نم هل ناك دقف

 ام ؛وحنلا بتكب رشابملا هلاصتاو ءةفسلفلاو «قطنملاو .لوصألاو «هقفلا ىف

 «تاليوأتلا ىف باهسإلاو «ءارآلا ضرعو صيحمتلا نم ةيلاع ةردقب هدمأ

 نم ريثك يف هل ناك انه نمو «هلماوعو بارعإلا نم ةلاح لك ليلعتو
 .تاداهتجاو ءارآ لئاسملا

 امهب فلاخ امهنأ نظلا ىلع بلغي “"نيبأرل يتأي | اميف بف ضرعأسو
 و .ةاحنلا روهمج

 ١ ءالمإلا يف لاق عفرلاب ةحوتفملا نأ مسا ىلع فطعلا زاوج )55(

 نيكرشملا نم ءيرب هللا نأ# : ىلاعت هلوق ىلع ةينآرقلا يلامألا نم

 رابتعاب «نأ مسا ىلع فوطعم عفرلاب هلوسرو» : "#90 :ةبوتلا] «هلوسرو
 هبني مل عضوم اذهو .ةروسكملا مكح يف اهنأل ؛ةحوتفم تناك نإو ء«لحملا

 اهريغ نود ةروسكملا نإ مسا ىلع فطعي :اولاق اذإ مهنإف «نويوحنلا هيلع

 مسق :نيمسق مسقنت ةحوتفملاو «ةحوتفملا ىلع فطعلا زوجي ال هنأ اومهوأ

 وه زوجي يذلا مسقلاف ءزوجي ال مسقو «عفرلاب اهمسا ىلع فطعلا زوجي

 )١( ةينآرقلا ىلامألا نم (”ا/) ءالمإلا :رظنا ١/ ١7١.

 يف اهرظنا .اهانقسل ليوطتلا ةيشخ الولو ؛ةاحنلا روهمج اهب فلاخ ةريثك ءارآ كانه (؟)
 يلامألا نم (1947) ءالمإلاو 184/١-188., ةينآرقلا يلامألا.نم )٤۹( ءالمإلا هيلامأ
 ءالمإلاو ٠۲٠٤/١ ةينآرقلا يلامألا نم (50) ءالمإلاو ءاهدعب امف ۸1۹/۲ ةقلطملا
 ١/ لصفملا ىلع يلامألا نم (48) ءالمإلاو 9757/١-/77. ةينآرقلا يلامألا نم (۸۸)

 ةينآرقلا يلامألا نم (*6) ءالمإلاو 1۹١/١ ةينآرقلا يلامألا نم (44) ءالمإلاو ۴
 .1۸۲ ١/ ةينآرقلا ىلامألا نم (45) ءالمإلا رظناو ١1988-0١.

 1417/١-18. ةينآرقلا ىلامألا نم (45) ءالمإلا :رظنا (۳)

f٥ 



 يف هنأل ؛ورمعو مئاق ًاديز نأ تملع :كلوقك ةروسكملا مكح يف نوكت نأ

 .«انهاه زاج مث فطعلا زاج امكف ورمعو مئاق اديز نإ :ىنعم

 تاولمسلا هللا قلخ :مهلوق يف (تاولمسلا) ةملك بارعإ - ۲
 .هب ًالوعفم سيلو قلطم لوعفم اهنأب «ضرألاو

 هَّللا قلخ :مهلوق» :©”ةقلطملا يلامألا نم )۲١( ءالمإلا يف لاق
 نوكت نأ بجاوف «قولخملا وه قلخلا نإ :لاق نم .ضرألاو تاولمسلا

 لوعفملاب ىمسملا ردصملا ةقيقح ذإ .عونلا نايبل ءًاقلطم ًالوعفم تاولمسلا
 ..(«كلذك اذهو روكذملا لعافلا لعف هيلع لد امل امسا نوكي نأ قلطملا

 قلعتم وه امنإو قلخلا ريغ قولخملا نإ :لاق نمو» :لاق مث

 :كلوق يف هلثم .هب لوعفم تاولمسلا نإ :لوقي نأ بجو قلخلا

 قولخملا نوكي نأ ميقتسي ال هنأل ؛ميقتسم ريغ هنكلو «ًأديز تبرض

 تبثف .كلذك هموزلمف الاحم مزاللا ناك اذإو» : لاق مث «قلخلا قلعتم

 مهنأ ةهج نم ةفئاطلا هذهل مهولا ءاج امنإو «قولخملا وه قلخلا نأ

 ال هنأ اومهوتف مسج ريغ وهو الإ ًاردصم دهاشلا يف اودهعي مل

 «كلذل ؛اهتيردصم اودعبتسا اماسجأ هذه تءاج املف «كلذك الإ ردصم

 رظنلا قح اورظن ولو «هب لوعفملا ىلع هولمحف ءاهب لعفلا قلعت اوأرو
 ىلإ اهتبسنف «ضارعألا لعفي امك ماسجألا لعفي ىلاعت هللا نأ اوملعل
 نأ بجو هانركذ ام ردصملا ىنعم ناكو «كلذك ناك اذإف «ةدحاو هقلخ

 .(رداصم نوكت

 هب ةداشإلا يف اوضافأو «يوحنلا بجاحلا نبا نوخرؤملا ىرطأ دقل

 هل نومجرتملا قلطناو «هيلامأو «هتيفاشو «هتيفاك ةصاخبو «ةيوحنلا هراثآبو
 عمتجملا يف ةرثؤم ةيصخش اذ ناك هنأ كش الو «ءانثلاو حيدملاب هقارغإ يف

 .ماشلاو رصم يف نييبويألا رصع يف يملعلا

16 26 % 

 )١( ةقلطملا يلامألا نم (۲۳) ءالمإلا :رظنا ۲/۷٠١-۷٠۴١.

٤٦ 



 ‹ عيفرلا هقلخو ريزغلا هملعب ؛سانلا بولق لخد دقو ‹ عيفرلا قلخلاب

 هدروأ امب يفتكن نكلو «هومجرتم هب هفصو ام لك درون نأ ديرن الو

(N 5 1 5دل .  
 يف ني | ناكرأ نم ًانكر ناكو» = هيرصع - ةماش يبأ نبا لاق

 ًانقتم «ةيبرعلا ل قيقحتو «ةيلوصألا مولعلا يف ًاعراب < «لمعلاو ملعلا

 ناكو ‹«ةحيرق ةمألا ىكذأ نم ناكو - هللا همحر - سنا نب ر كلام بهذمل

 ءهلهأو ملعلل ًابحم ًافصنم .ءايحلا ريثك .ًافيفع :ًاعضاوتم 2( ةجح قةَقث

 . «ىولبلا ىلع ًاروبص «ىذألل ًالمتحم «هل ًارشان

 يأ - همولع يف عربو ...) : ًاضيأ هيرصع وهو ("ناکلخ نبا لاقو

 نسحلا ةياهن يف هفيناصت لكو «ناقتإلا ةياغ اهنقتأو - ميركلا نآرقلا

 تامازلإو تاالاكشإ مهيلع دروأو ‹ عضاوم يف ة ةاحنلا فلاخو .ةدافإلاو

 ببسب ؛ًارارم ينءاجو ءًانهذ هللا قلخ نسحأ ناكو ءاهنع ةباجإلا دعبت

 ةباجإ غلبأ باجأف ‹ةلكشم ةيبرعلا یف عضاوم نع هتلأسو «تاداهش ءادأ

 طرشلا ضارتعا ةلأسم نع هتلأس ام ةلمج نمو مات تبئتو ريثك نوكسب

 ميدقت نيعت مل «قلاط تنأف تبرش نإ تلكأ نإ :مهلوق يف طرشلا ىلع

 مث تلكأ ول :لاق ول ىتح ءقالطلا عوقو ببسب ؛لكألا ىلع برشلا

 ؟قلطُت ال تبرش

 .يبنتملا بيطلا يبأ تيب نع هتلأسو

 .١۸٠ص نيتضورلا ىلع ليذلا )١(

 /؟ يدرولا نبا خيرات رظنا .باوجلا يدرولا نبا ركذ دقو ٠٠٠١ /۳ نايعألا تايفو (۲)
 ناويد يف تيبلاو .اهدعب امو ١195/7 ةيفاكلل يضرلا حرش (تال) يف :رظناو ۷
 4٠/4. يربكعلا ءاقبلا يبأ حرشب يبنتملا

4۷ 



Sy 2 2° CÎنالاف | / 27 ص امل تال ۶ وأ نآلاق هم و تال  
 عم ب ىتح محف رس ت ی ح تربص

 تاودأ نم تسيل تالو ء«محتقمو ربطصم ضفخل بجوملا ببسلا ام

 ٠ ؟رجلا

 ام تركذل ليوطتلا الولو ءامهنع باوجلا نسحأو امهيف مالكلا لاطأف

 .(هلاق

 «هنامز ةمالع بجاحلا نبا ناك» : ؟)مجعم يف يدهم نبا لاقو

 وحنب ظافلألا وحن جزمو «مهفلا ررد نم نمك ام جرختسا «هنارقأ سيئر

 ءرصم نطوتسا ...كلام بهذم ىلع هقفتو «يناعملا كلت سسأو «يناعملا

 ىلع كلذ لك يف وهو ءاهنطوتساف رصم ىلإ عجر مث ءماشلا نطوتسا مث

 .(ةلالج هبصنم ىفو .ةلادع ءهلاح

 أّيفتف ةغالبلا هل ترسيت لجرلا اذهو» : '”ديعلا قيقد نبا مامإلا لاقو
 برقو .ليسملا نطبب هرطاخ ناكف «ةمكحلا عيباني ترجفتو «ليلظلا اهلظ

 ام فاصنإلا ناسل هادانف ءزاجيإلا ةفيظوب ماقو «ليقثلا لمحلا ففخف ىمرملا

 . (ليبس نينسحملا ىلع

 ققحملا «ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا» : هنع "”ريثك نبا مامإلا لاقو
 . «بجاحلا نبا ...ورمع ىبأ نيدلا لامج هرصع ديحو ‹ نقتملا

 ءًاغيلب ًاريرحت وحنلا ررحو «تاءارقلا أرق» : ًاضيأ 640 ع نبا لاقو

 .«ةريثك مولع يف اسأر ناك مث ءهرصع لهأ داسو «هقفتو

 انخيشل تيبلا اذه عقو دقو» : يفارقلا نيدلا باهش مامإلا هنع لاقو

 يف هتقو ديسو «مولعلا يف هنامز سيئر ءالضفلا لامج ملاعلا .ردصلا مامإلا

 )١( بهذملا جابيدلا نع ًالقن ۲/ ۸۷.
 ) )۲."ه"ص علاطلا ردبلا

 .١8-!ل8ص بلاطلا ةفحت (۳)

 ١7/5/1١57. ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 1٤/١. يفارقلل قورفلا (5)

۸ 



 «هيف ىتفأو ءماشلا ضرأب ورمع يبأ خيشلا نيدلا لامج .موهفلاو ليصحتلا

 .(ةميركلا هحور سدقو هللا همحر عونو «هيف عدبأو ننفتو

 يف ًازربم ءًايتفم ءارظانم ءًاهيقف ناكو» : '''"يطويسلا ظفاحلا لاقو
 .«فلكتلل ًاحرطم ءًاعضاوتم ءاعرو ءًانّيد «ةقث ًارحبتم مولع ةدع

 ءاملعلا لك نم ءانث اندجول ؛مجارتلا بتك يف هتمجرت انعبتت ول مث
 .هقلخو هملع يف لجرلا اذهب ةداشإو

 ثيح ةيفلألا بحاص كلام نبا الإ بجاحلا نبا ةيملعب نعطي ملو

 يوحن لصفملا بحاصو «لصفملا بحاص نم هوحن ذخأ هنإ» : "لاق
 .اريغص

 ىلع سردو «هوحن ذخأ بجاحلا نبا نأ ىحوت ةرابعلا هذهو

 سرد هنأ دصقي ناك اذإ الإ ءهدلوم لبق هه4# ةنس يفوت يذلا يرشخمزلا
 ‹لصفملا ىلع ةلاع نكي مل بجاحلا نبا نأل ؛دودرم اذهو .لصفملا باتك

 ءاملعلا ثارت نم وحنلا سرد هنأ الإ هتيفاك ىف لصفملا رصتخا نإو وهف

 ًاريسأ يقب هنأ ىلع انلدي ام هتافلؤم يف ىرن الو «يكذ لقعو يعوب نيقباسلا
 نم ديدعلا يف يرشخمزلا ىلع در هنإ ثيح «يرشخمزلا ءارآو لصفملل

 - بجاحلا نباك - ملاع زوربب دحاو باتك ةسارد يفكي له مث «عضاوملا
 ؟ملعلا نم ىوتسملا اذه ىلع

 الإ عفاد نم يرشخمزلا ءازإ هذه كلام نبا ةلوقمل ىري ال فصنملاو
 يرظن ىف يرشخمزلا ىلع كلام نبا نم لماحتلا اذهو «ىبهذملا بصعتلا

 نبا مامإلاب ردجألا ناكو «لازتعالا ىلإ ليمي يرشخمزلا نوك ىلإ دوعي
 .ءاملعلل هميوقت دنع اذه نم ررحتي نأ كلام

 دي ىلع ذملتت يذلا كلام نبا نم مالكلا اذه رودص لقاعلا برغتسيو

 فلؤم هل رهتشي مل شيعي نبا نأ ملعي انلكو «يواخسلاو «شيعي نبا

 )١( ةاعولا ةيغب ٠١١/١.

 ) )۲قباسلا ردصملا ٠١١/١.

۹۹ 



 لدي امم «نيحرشب لصفملا حرش يواخسلاو «لصفملا ىلع هحرش راهتشاك

 مامتهالا اذه اعرز دق امهنأ دب الو «هبحاصو لصفملاب امهمامتها غلبم ىلع

 لذبي فيكف «لصفملا حارش دحأ هسفن كلام نباو .امهذيمالت سوفن يف

 ثيح ةيفاشلاو ةيفاكلا هيباتكل بجاحلا نبا ةيمستب كلام نبا رثأت دقو

 .'"”بجاحلا نبا ذيمالت نم هنإ مث «ةيفاشلا ةيفاكلا ةليوطلا هتزوجرأ ىمس

26 36 8% 

 :رشاعلا بلطملا
 ءاملعلا دنع هتناكمو «ماكحلا نم هفقوم

 ًارمآ ءاسردم قشمد يف بجاحلا نبا ليلجلا انمامإ رمتسا

 - نيلماعلا ءاملعلا نم ريثك نأش وه امك  ركنملا نع ًايهان فورعملاب
 «قحلاب هكسمت ةدش ىلع لدت يتلا ةصقلا هذه انه درون نأ سأب الو

 .ماكحلا هبيهت مدعو

 دق قشمد بحاص «فرشألا كلملا نأ :"”ةصقلا هذه صخلمو

 «ميركلا نآرقلاب قلعتي اميف مهبهذم هونقلف ةيوشحلا نم ةمذرش هب تطاحأ
 ناطلس ةلباقم بلط دق فرشألا كلملا ناكو «ةرعاشألا ةيهارك هوبرشأو '

 - ةيوشحلا  ةعامجلا هذه تزهتناف «ىبأي وهو مالسلادبع نب زعلا ءاملعلا ٠

 فرحلاب لوقي نم ئطخي يرعشأ مالسلادبع نبا نإ : كلملل تلاقو ءةصرفلا

 ءاملاو عبشي ال زبخلا نأ هداقتعا ةلمج نم نأو ءهعدبيو توصلاو

 .خلإ . .. يوري ال

 كلام نبال ليهستلا ىلع ينيمامدلا حرش ١۲٠ص بجاحلا نبال ةيفاكلا مظن ةيفاولا

 .۸ص كلام نبال ليهستلاو «(ةمدقم) ٣ص

 .اهدعب امف ۲۱۸/۸ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط يف ىوتفلا صنو «ةصقلا مامت رظنا (9)



 نم ىوتف رادصتسا يف موقلا ءالؤه لاتحاف ءناطلسلا مهقدصي ملف

 .اودارأ ام مهل ناكف ءانايع ناطلسلا اهدهاشيل ؛خيشلا

 رهش مايأ دحأ يف راطفإلا دنع كلملا ىلإ ىوتفلا هذه تلصوو

 مالسلادبع نبا قح يف ناطلسلا ملكت املف ءءاهقفلا ةماع هدنعو «ناضمر

 امو ءدرلا سلجملا كلذ يف دحأ عطتسي مل «هدعوتو هظيغ رهظأو «هتديقعو
 مهنأ عم .حفصلاو وفعلاب ىلوأ ناطلسلا :ناطلسلل لاق نأ ىلع مهعجشأ داز
 .هاوتف مالسلادبع نبا نورطاشي

 ةاضقلا ىلإ ىضمو ءاهب عمس امدنع ةيضقلا هذهل بجاحلا نبا ىربناف
 ددشو «فرشألا ناطلسلا دنع ةليللا كلت اورضح نيذلا ءنايعألاو ءاملعلاو

 اوبتك نأ ىلإ مهب لاز امو «مهتفيظوبو هللاب مهركذو مهظعوو ءريكنلا مهيلع
 ناك امنإ ةليللا كلت مهتوكس نأ اونيبو «مالسلادبع نبا لاق امل ةقفاوم ىوتف
 .مهاوتف اوعقوو «ناطلسلا بضغ ببسب

 ةقفاوملا  ىوتفلا هذه ىلإ تفتلي مل ناطلسلا نأ نم مغرلا ىلعو
 :نيئيش ىلع لدت اهنأ الإ «تافتلا ريبك  مالسلادبع نبال

 ىف ةعاجشو هلهأو قحلل ةرصن نم بجاحلا نبا هيلع ناك ام :امهلوأ
 .ناعجشلا اهيف لقي فقاوم

 . مهدنع ةناكملا ميظع ءءاملعلا نيب ةملكلا عومسم ناك هنإ : اهيناث

 ىلإ مالسلادبع نب زعلا خيشلا عم بجاحلا نبا جورخ ةثداحو

 ةدناسم ىلع لدي ماكحلا نم هفقوم نع ةحضاو ةروص انيطعت رصم

 «سانلا مومه نولمحي ًادبأ ءاملعلا نوكي اذكهو .بيهت نود قحلل
 مهنأل ؛ًاطلستم ًامكاح وأ .ًارئاج ًاناطلس نوباهي ال ءمهحلاصم نوعريو
 نع نيلوؤسملا لوأ مهو «ةدلاخلا ةميظعلا مالسإلا ةلاسر نولمحي

 .لمعلاو لوقلاب اهتيامح

26 25 6 

 ها



 ناك دقف ‹مجارتلا ءاملع دنع اهيلع قفتم بجاحلا نبا ةيرعاش نإ

 لدي هرعش نم انيلإ لصو امو ‹مظنلا نسح «ةرابعلا ديج اعوبطم ًارعاش

 يرعشلا هغوبنو «عيفرلا يبدألا هقوذ ىلع

 : هسفنل هدشنأ

 ا يِنْدِشْرُي َبْيَشلا دأب يّ داك ذُ
 CK o تف ؟ تام مث اة و هاهم

 اَرْفَع ْمَك و ىف اَع کف "ةالْهَج إو ٍميِرَكْلا ِرْفَع نِي طئفأ ُتْسَلَو

 ركع املك وُْدَيَو ُءيِسُمْلا وجم ْنَمَف َنيِنِسْحُمْلا يِهَلِ ُوْفَع ع صح نإ

١ 

E 

 .بجاحلا نبا نم ميلس نب روصنم ظفاحلا عمس دقو

 يِدْلَح يِف ٍقيِقْحَتلا ىَلَع اًروضخ ْمُتْلِز اَمَف يِرِظاَن ْنَع َةَروُص ْمُمْبِغ نإ

 "الجت جراح يِفةَروُصْدرَتْنِإَو ٌةَرِضاَحِناَمْدَألا ىِفَقِئاَمَحْلا ُرْئِم

20131 

 )94 ي ° ل cr 1 م

 : هنمو

 ."ه1/-"ه 5 ص ديعسلا علاطلا )١(

 .«اهيف تفرسأ» : 1 جابيدلا يف (۲)

 ."ه5 ص ديعسلا علاطلا (۳)

 )٤( ص قباسلا ردصملا .٦ه".

o۲ 



 اًنَعغتِئَت اَماَنِإٌتنُُك
2 

 يرش ضا شول اخت طز

 و

 خيي دقرلاد يللا

 ى 2 و

 :نيروهشملا نيتيبلا باوج يف هنمو

 َلاَجِر َيِفاَوَقْلا َجَئاَعاَمب م اَب

 ْنْيَعَو ٌنْيَعَو ٌنِيَع ْمُهْتَعَواَط

 فورح يذود يي خم دع يأ

 تو ُنوُُقلا َو ٌتوُُحْلاَو ٌةاَوَدَو

 ِْمِلَتَو يِرَمْلَمَم يفارق يف

 ٌنوُيع يهو يورلا يِف ْتَعَّواَط

(TY) » 
 ُنيِبَتْسُماَهْدْمَأَو ْمُهْنَصَع ثا

 قمر اهب دسيل ؛هبتك عيب ىلإ رطضا زوعلا بجاحلا نبا باصأ املو

 :لاق هنأ هنع درو دقو .ةايحلا

 ْمُكَيْنِيَأ تبار َرْضِمَلْفَأاَي

 مكِضْرَأِب الات غف

 "ةَضِمَّقْنُم ٍلْوّتلاباَم : 7 ْنِم

 هَضَرَأيِيَنأَك يبثُكْتْلَك

١ 

١ 

NY 

26 36 3% 

 ."ه60 ص قباسلا ردصملا ()

 ذإ ؛«عفلا اهنم لك نزو نإف ؛ددو ديو دغ وحن «نيعو «نيعو 2« نيع٠) :هلوقب ينعيف قفز

 :ددو .ٌيدي :ديو ءؤدغ :دغ لصأ

 وه يذلا نونلاو «توحلاو

 .1857/8 تانجلا تاضور (۳)

or 

 :هلوقبو «ندد

 ٠٠١. /۳ نايعألا تايفو رظنا .فرحلا

 «ةاودلا «نونو ءنونو .نون»



 ىلع  يراسناوخلاو ذفنق نبا ىوس - بجاحلا نبا ومجرتم قفتا
 فلتخاو ."ةئامتسو نيعبرأو تس ةنس اهنأو ءهتافو ةنس ديدحت

 ةدعقلا يذ يف ربخلا انءاجو» : ةماش يبأ نبا لاقف ءهتافو موي يف

 يف ةيردنكسإلاب يفوت هللا همحر بجاحلا نب ورمع ابأ خيشلا نأ

 . «نابعش

 ملف ءاهب ةماقإلل ؛ةيردنكسإلا ىلإ لقتنا مث» : "ناكلخ نبا لاقو

 نم نيرشعلاو سداسلا سيمخلا راهن يحاض اهب يفوتو «كانه هتدم لطت

 1 («ةئامتسو "ربيعي رأو تس هنس لاوش

 “ديعسلا علاطلا يف يوفدألاو ؟رصتخملا يف ءادفلا وبأ ركذ اذكو

 . مهريغو

 درفنا دقو 3 "ةئامتسو نيعبرأو عبس ةنس يفوت هنأ ركذف دفنق نبا امأ

 .هل نيرصاعملا ةياور اهدرتو «هریغ نم ديؤت مل يتلا ةياورلا هذهب

 هنأ سانلا نيب رهتشا دقو» : "تانجلا تاضور يف يراسناوخلا لاقو

 لضافلل راربألا ةفحت يف الإ هيلع فقأ ملو .”وكالوه ةعقاو يف دادغبب لتق

 )١( نايعألا تايفو ء.187؟ص نيتضورلا ىلع ليذلا ۳/٠٠٠.
 ) )۲.147ص نيتضورلا ىلع ليذلا

 ٠٠١/۳. نايعألا تايفو (۳)

 1۸١/۳. رشبلا رابخأ ىف رصتخملا (4)

 )٠( ص ديعسلا علاطلا 3614-8

 ."5١ص ذفنق نبال تايفولا (5)

 .8//1819 تانجلا تاضور (۷)
 454/٠١. نودلخ نبا خيرات يف ةعقاولا ليصافت رظنا (۸)
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 : ىتأي امب ةياورلا هذه در اننكميو

 صنلا ىف لاقو «بجاحلا نبال ًارصاعم ناك ةماش يبأ نبا نإ - ١
 لامكلا هرهص انربخأ» : كلذ دعب لاق مث «ربخلا انءاج» : ""هالعأ لوقنملا
 ةرانملا نيب يتلا ةربقملا يف ةيردنكسإلا جراخ نفد هنأ ناميلس نب دمحأ
 .«ةماش يبأ نبا خيشلا ربق برق

 ةجيتن ؛هرابخأب ًاّمتهمو «هل ًارصاعم رخآلا وه ناك ناكلخ نبا نإ - ۲
 مث ءاهيف هتماقإو «ةيردنكسإلا ىلإ هرفسب ملع ىلع ناكو «هتيصخشب هباجعإ

 .هتافو ربخ عمس

 ىلإ لحر دق بجاحلا نبا نأ نيمجرتملا نم دحأ انثدحي مل -۴
 .هتايح يف قارعلا

 ةافولا ةنس ديدحت ىلع  هرصاع نم مهنمو - نيمجرتملا عامجإ 4

 .ماقملا اذه يف ةجح

 ْ ٠ "ماش ىبأ نبا
 يأ حلاصلا خيشلا دجسم نم يلفسلا قباطلا نآلا هحيرض عضومو

 دحأ وهو ء«ريثملا نب دمحأ سابعلا وبأ هيقفلا هاثر دقو "”يسرملا سابعلا
 : ^تايبألا هذهب هبالط

 ورْيَعىبَأٍه يِقَقْلا رْبَق ىلإ لَه رْمُعْلا فرطم ىف ُلاَتْخُمْلا اّ ال
 ٍرْبَق يِف َنْبّيُع َرِعْلاَو ىتُمْلا َلْيَتَو ىَقتلاَو َلْضَملا و َباَدآلاَو َمْلِعلا ىت
 ِرَدلا ٌةَئوُنْكَم ِثاَدَخألا ِفَدَص ىلإ ةَرَمْعَجْرُنَدُبَآلَنأٌنِقوُنَو

 ته >- 5

 .187ص نيتضورلا ىلع ليذلا ()
 ٠٠١/۳. نايعألا تايفو ۰۱۸۲ ص نيتضورلا ىلع ليذلا ()
 .540ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ (۳)

 .0١15١ص ديعسلا علاطلا (4)
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 ىناثلا ل 0

 ذيمالتو ءبجاحلا نب خويش
 نإ و

 بجاحلا نبا ویش 9 ] سا: الا بلطمل ّح ١

 .انج ر 03 اطمل

 هك



 يناثلا ثحبملا

 هذيمالتو «بجاحلا نبا خويش

 ىف ةيبويألا ةلودلا ةرضاح ةرهاقلا يف هدوجو نم بجاحلا نبا دافأ دقل
 ةرهاقلا نأل ؛هتقو يف ةعئاش تناك يتلا فراعملاو مولعلا فلتخم نم رصم
 نمألل ًابلط ؛اهيلإ اودفو نيذلا برغلاو قرشلا ءاملعب ةمحدزم تناك
 نم تاءارقلاو «ةيبرعلاو «ةيهقفلاو «ةيلوصألا مولعلا لهتنا دقف ءرارقتسالاو
 .هرصع ءاملع

 :نع تاءارقلا ذخأ دقف

 - ه۳۸٥) مالعألا دحأ ريرضلا ئرقملا «ةريف نب مساقلا يبطاشلا -
 .(هه9

 .(هه99  هه77) يوحنلا «هيقفلا «ئرقملا يونزغلا لضفلا يبأو -

 .(ه508  هه14) رصم رايدب ءارقلا خيش سراف نب ثايغ دوجلا يبأو -

 :نع ثيدحلا ذخأو

 ل هو5٠) هيلإ لحرو هنامز ىف درفت ‹« ىلع نب هللا ةبه يريصوبلا 3

 .(مهمه4

 هاب



 ثدحم يقشمدلا ركاسع نب نسحلا نب يلع نب مساقلا ركاسع نباو -

 .(مهمكدو هما هدلاو دعب ةيرونلاب ثيدحلا راد خيشو .ماشلا

 :نع لوصألاو هقفلاو

 ةمئأو «مالعألا ءاملعلا دحأ يلع نب ليعامسإ نب يلع يرايبألا

 .(ھ۱۸٦ - مههال) مالسإلا

 ىلع ٍضايع يضاقلل «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا» باتك أرقو

 .(مكه5ك _  هدهالا) يلذاشلا نسحلا يبا حلاصلا خيشلا

 يبلغتلا ملاس نب دمحم نب ىلع نيدلا فيس يدمآلا نم دافتساو

 .قطنملاو لوصألا (ه١5831  ههه١)

 نم ريبك ددع نع  انركذ نأ قبس امك  ملعلا بجاحلا نبا ذخأ دقل

 هتذتاسأ نم نيروهشملا ءاملعلا نم ةلمج ىلإ ضرعتنسو «هنامز ءاملع

 «يملعلا هنيوكتو « هتيصخش ىلع مهريثأت ىدم نيئيبم ؛ةزجوم ةمجرتب

 . يقلُخلا هكولسو

 :ىبطاشلا - ١

 «يبطاشلا «ينيعرلا دمحأ نب فلخ مساقلا يبأ نب ةريف نب مساقلا وه

 .مالعألا دحأ ئرقملا ءريرضلا

 عمسو «فيرشلا ئرقملا هللادبع يبأ ىلع أرقو هه4# ةنس دلو

 نطوتساو .يفلّسلا نم عمسف جحلل لحتراو «ليذه نب نسحلا يبأ نم

 «نونفلا ريثك ًامامإ ناكو «يحاونلا نم ةبلطلا هدصقو ( هّنيص َدَعَبَو ءرصم

 أطوملاو ملسمو يراخبلا هيلع أرقُي «ثيدحلل ًاظفاح «تاءارقلا يف ًاسأر

 دقو «ملعلا عس او «ةيبرعلاب ًاريصب ناكو «.هظفح نم خسنلا ححصيف

 ىفوت (تاءارقلا ىف 5 «ينامألا ررح ةروهشملا هتديصقب نايكرلا تراس تراس

 .هه٠89 ةنس رصمب
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 «اريسيتلا» هنم عمسو «تاءارقلا ضعب هيلع أرق دق بجاحلا نبا ناكو

 . هدي ىلع بدأتو ««ةيبطاشلا»و

 يونزغلا لضفلا وبأ «نيدلا باهش نب يلع نب فسوي نب دمحم وه
 ءهم77 ةنس دلو ةرهاقلا ليزن يوحنلا ءرسفملا «هيقفلا «ىرقملا يفنحلا
 «ناتسراملا يضاق ركب يبأ نم عمسو ءطايخلا طبس دمحم يبأ ىلع أرقو
 لوألا عيبر فصتنم يف ةرهاقلاب تامو «يواخسلا هنع ذخأف ءارقإلل ردصتو
 .©29تاءارقلا عيمج عيمج بجاحلا نبا هيلع أرق .ه6ه99 ةنس

 : دوحلا وبأ ۳

 ءارقإلل ردصتو يدعسلا ةعافر نب هكلادع نم عمسو ءرصان فيرشلا ىلع

 ىف ىفوتو مه8١63 ةئس دلو . ةقث ًاذاتسأو ةلماك ًامامإ ناكو ( هتبيبش نم

 . ””تاءارقلا عيمج بجاحلا نبا هيلع أرق .ه١٠٠ ةنس ناضمر نم عساتلا

 يرايبألا - ٤

 سمشب بقلي «يرايبألا يلع نب ليعامسإ نب ىلع نسحلا وبأ وه
 .ًايمالك ءًايلوصأ .ًاهيقف ناك «مالسإلا ةمئأو «مالعألا ءاملعلا دحأ . نيدلا

 عفتناو «سانلا هيلإ لحر .ريفو ملع اذ ناكو «فوع نب رهاطلا يبأ نع ذخأ

 . 7ه 11۸ ةنس يفوتو ه۷ ةنس دلو همولعب ةبلطلا

 ةياغ « ٤١۷ /۲ ءارقلا تاقبط ء۳۴٠۳ ص ديعسلا علاطلا 445/١-441. ةرضاحملا نسح )1١(
 ٠١۹. /۱ ةداعسلا حاتفم ۲۲۸ /۲ يماسلا ركفلا ء۹١١٠ ١/ رونلا ةرجش .؛١7 /۲ ةياهنلا

 .785 7/7 ةياهنلا ةياغ «457 /؟ ءارقلا تاقبط ٤۹۸/١ ةرضاحملا نسح (؟)

 .4 /'؟ ةياهنلا ةياغ ٤۷١/۲ ءارقلا تاقبط (۳)

 هتافو :هيفو 7٠/7 ىماسلا ركفلا ء١/١١۱ رونلا ةرجش 197/١. ةرضاحملا نسح (54)
 1 ,.هك5ا5١ ةنس
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 يرايبألا نع هقفلا - بجاحلا نبا يأ  ذخأو» :؟0يوفدألا لاق

 . (هریغو

 . يريصوبلا ه5

 ناك «يريصوبلا يراصنألا دوعسم نب يلع نب هللا ةبه مساقلا وبأ وه

 رباكألاب رغاصألا قحلأو ءاهب درفت تاياورو ةيلاع تاعامس هل .ًابتاك ًابيدأ

 متاح نب ميهاربإو «يفلّسلا رهاط يبأ ظفاحلا ةءارقب عمس «دانسإلا ولع يف

 .ينيدملا مساقلا نب ىيحي نب دشرم قداص يبأ ىلع يدسألا

 ءدالبلا نم هيلإ اولحرو ءاورثكأو سانلا هيلع عمس «ه١٠١ ةنس دلو

 . ھ۹۸٥ ةنس رفص ىناث ىف ىفوت

 «يبطاشلا ىلع ثيدحلا  بجاحلا نبا يأ  عمسو» :يوفدألا لاق

 نبا .ركاسع نب هللا ةبه نب نسحلا نب يلع نب مساقلا دمحم وبأ وه

 ‹عرولا ديدش «ةفرعملا نسح ءاثدحم ناك ءركاسع نب مساقلا يبأ ظفاحلا

 .هدلاو دعب ةيرونلاب ثيدحلا راد ةخيشم ىلوت

 يبأ نبا نم قشمدب عمسو «ه۲۷١ ةنس ىلوألا ىدامج يف دلو

 نب دمحم يلاعملا يبأ يضاقلاو «يصيصملا هللا رصنو ء«ىملسلا نسحلا
 1 0 40 هلال ا اعد

 . 2 ها١٠ ةئس يفوت .مهريغو يشرقلا ىيحي

 نم عمسف قشمد - بجاحلا نبا يأ - لخدو» : يرزجلا نبا لاق

 .«هريغو ركاسع نب مساقلا

 .؟"89نص ديعسلا علاطلا )١(

 .5//517-59 نايعألا تايفو ٠۳۷١/١ ةرضاحملا نسح (؟)

 608/5١. ةياهنلا ةياغ ." ه7" ص ديعسلا علاطلا (9)

 ."ه7/8 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٤/ ۳٤۷. بهذلا تارذش (6)

 ١//8١8-6094. ةياهنلا ةياغ (ه)



 : ءانبلا نبا - '

 «يدرورهسلا بيجنلا اأ لاصلا خيشلا بحص .ًاثدحمو ًايبرمو ءاحلاص

 ءزاجحلاو .قارعلاب ثذدحو ةفئاطو «ينوغازلا ن نباو ءرصان نبا نم عمسو

 . ةئس نيعبسو تس نع هكا" ةنس يفوت . ماشلاو ‹رصمو

 ىلع بدأت هنأ ىلع بجاحلا نبال تمجرت يتلا رداصمل عمجت داكت

 00 ءانبلا نب ١ :محلاصلا خيشلا اذه دي

 : يكمربلا - ۸

 «ةاضقلا يضاق «يكمربلا ةداعس نب ليلخلا نب دمحأ سابعلا وبأ وه

 «يزارلا نيدلا رخف مامإلا ىلع .لوصألاو ءمالكلا اهب أرقو «ناسارخ لخد

 o نئاد «يريبزلا نبا نم قشمدب حسد ٠ يعفارلا ىلع ٠ هقفلا أرقو

 0 نيسمخو عبرأ ن نع مم ةئس قشمدب يفوتو م۲ ةنس دلو

 :يلذاشلا 4

 ينسحلا فيرشلا «يلذاشلا هّللادبع نب يلع نيدلا يقت نسحلا وبأ وه

 نع ينغت هترهش «ركذلا ريهشلا «ردقلا ليلجلا ققحملا ملاعلا ءهللاب فراعلا

 .هب فيرعتلا

 .ةعامج نب نيدلا ييحمو ‹روفصع نبا مهنم ءاملعلا رباكأ هنع ذخأ

 .حالصلا نباو .يرذنملا ميظعلادبعو «ديعلا قيقد نباو « مالسلادبع نب زعلاو

 نبا ناكو ھ۹ هنس رصم ديعصب لاوش ىف ىفوتو «ه١۵۷ ةنس دلو

 °” ضايع ىضاقلل «ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا» :هيلع أرق دق بجاحلا

 )١( ةيبرغملا ةعوسوملا ."8/8 بهذلا تارذش 7/١ه.

 )( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١5/8.

 ) )6ةيكزلا رونلا ةرجش ١/ 2185مالعألا ٠٠٠/٤.
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 ىلع غبنو «بجاحلا نبأ مهمزال نيذلا مالعألا ةمئألا رهشأ ءالؤه

 .نؤريثكف مهريغ امأ «نومجرتملا مهركذب ىنتعا نيذلاو « مهيديأ

26 25 % 

 : يناثلا بلطملا

 بجاحلا نبا ذيمالت

 هنامز ءاملع زربأ راص ىتح ناقتإلا ةياغ هنقتأو ملعلا يف بجاحلا نبا عرب

 «راظنألا هيلإ تهجوتف ؛ةريثك مولع يف ًازربم راص امك «لوصألاو هقفلا يف

 .راصمألا نم ريثك يف ملعلا لهأ هل دهشو ءراضحلا باجعإ طحم حبصأو

 .هب هقفتلاو هنم ظفحلاو هنع يقلتلل ؛ناكم لك نم ملعلا بالط هءاجف

 سيردتلا لحم اوغلب ىتح لوحفلاو «ةمئألا نم ةعامج هب جرخت دقو

 :مهرهشأ نم .هنامز يف

 : ينيطنسقلا يضرا -

 نباو « يطعم نبا نع ةيبرعلا ذخأو سدقلاب أشنو ه۷ ةئس دلو

 نم ناكو < «يطعم نبا ةنبا جوزتو «يقوألا يلع يبأ نم عمسو «بجاحلا

 يفوت .ةليوط ةديصقب هحدمو «نايح وبأ هنع ذخأ «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةمئأ رباكأ

 , ھ6۵ ةنس

 قفزت
 ذخأو» :هلوق ` ةاعولا ةيغب ىف بجاحلا نبا ةمجرت يف ءاج دقو

 . «ينيطنسقلا يضرلا نع ةيبرعلا

 ١/ ٤۷١-٤۷١. ةاعولا ةيغب (1)
 ٠١١. /۲ قباسلا ردصملا (۲)
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 .W0) . ىلا عا سوم
 . '"خاسنلا نم فيرحب وا ءمهو وهو

 :كلام نب نيدلا لامج -

 قشمدب عمسو هه 5٠٠ ةنس دلو «يوحنلا يعفاشلا ينايجلا يئاطلا هّللادبع

 نبا نم بلحبو < ‹ رقصلا يبأ نب مركمو «حابص نب نسحلاو ‹يواخسلا نم

 يناث يف يفوت ءدحاو ريغ نع ةيبرعلا ذخأو ءنورمع نبا هذيملتو «شيعي

 ولا ةنس نابعش رشع

 رخاوأ يف يزيربتلا لقنو' : "ليقع نب 1 ىلع هتيشاح يف يرضخلا لاق

 . (هذخأ 9 نم يردأ الو هيغل هيلع فقأ لو ٤ ° ىنيمامدلا لاق

 ءايلا ديدشتو «نونلا حتفو ءميملا مضب - :رّيتملا نبا ۳

 .- ةروسكملا

 هيقفلا .ةاضقلا ىضاق ‹سابعلا وبأ .ءروصنم نب دمحم نب دمحأ وه

 « بيطخلا ‹رعاشلا «بيدألا .رسفملا «راظنلا ءملكتملا ‹ىلوصألا «ىكلاملا

 ركب يبأو «هيبأ نم عمس ءه"١٠ ةنس دلو .ةيوارلا ثدحملا ؛ئرقملا
 . بجاحلا نبا مهنم ةعامجب هقفتو ‹ يسوطلا باهولادبع

 :اهيفرط يف نيلجرب رختفت رصم نإ» :لوقي مالسلادبع نب زعلا ناك

 نبا خويش يف ينيطنسقلا يضرلا دع دقف «يسيبدلا يلع ذاتسألا نع اذه باغ دقو )١(
 عماج هباتكو بجاحلا نبا :رظنا ٠۴١. /۲ ةاعولا ةيغب يف ام ىلع ًادمتعم ؛بجاحلا
 ٠١. ص تاهمألا

 لماك دمحم لضافلا انذاتسأ قيقحتب كلام نبال ليهستلاو ٠۳١/١-١۳۷ ةاعولا ةيغب (۲)
 ۱١. «۲-۳ص تاكرب

 ۷/١. ليقع نبا ىلع يرضخلا ةيشاح (۳)

 لوق ٤١-٤۷ ص «يوحنلا بجاحلا نبا» هباتك يف يبانجلا قراط ذاتسألا حجر دقو (5)
 .هعجارف يزيربتلا
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 ةنس ةيردنكسإلاب يفوت .«صوقب ديعلا قيقد نباو «ةيردنكسإلاب رينملا نبا

 . هيبأ ةبرتب نفدو ءه"47“

 ٤ - رِيََملا نبا .

 «ةاضقلا يضاق «رينملا نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا نيز وه

 رصان هيخأ دعب ءاضقلا ىلوت «ننفتملا ملاعلا «ثدحملا راظنلا هيقفلا مامإلا

 . بجاحلا نبا نعو ءهيخأ نع ذخأ .نيدلا

 ىلع حرش هل .يكلاملا بهذملا يف داهتجالاو حيجرتلا ةيلهأ هل

 . "7ه598) ةنس ةجحلا يذ يف يفوت «لاطب نبا ىلع يشاوحو «يراخبلا

 :ىفارقلا

 مامإلا «يجاهنصلا يفارقلا سيردإ نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا باهش وه

 .«بجاحلا نبا نع ذخأ ‹خوسرلاو قيقحتلا لهأ ةدمعو خوبشلا خيش ةمالعلا

 . "نیت قيقحتلاو ملعلا يف هخوسر ىلع لدت «دغاوقلاو «لوصألاو «هقفلا يف

 ةيكلاملاو ةيعفاشلا جاا : كش نب نيدلا ىقت ةاضقلا يضاق لاق

 ةثالث ةيرصملا رايدلاب عباسلا نرقلا لهأ لضفأ نأ ىلع

 ديعلا قيقد نباو «ةيردنكسإلاب رينملا نباو «ةميدقلا رصمب ىفارقلا

 .(نيبهذملا نيب عمج هنإف ديعلا قيقد نبا الإ ةيكلام مهلكو . ةرهاقلاب

 . 6م ةنس رصمب

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ۳۸٠/١ بهذلا تارذش ١44/١« ةيكزلا رونلا ةرجش )١(

 :5514 ص

 ٠١١/۲. بهذملا جابيدلا 07785 /7 نيفلؤملا مجعم ١/:2184 ةيكزلا رونلا ةرجش (؟)

 44/١-40. مالعألا 2795/١ جابيدلا ۰۱۸۸/۱ ةيكزلا رونلا ةرجش (۴)

 .555ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ )٤(

 هقفلا لوصأ 44/١-40., مالعألا ١ جابيدلا 188/١« ةيكزلا رونلا ةرجش (0)

 .7517 ص هلاجرو هخيرات
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 :يرذنملا - 5

 ءظفاحلا يرذنملا يوقلادبع نب ميظعلادبع نيدلا يكز دمحم وبأ وه
 بحاص «لاجرلاب ًاملاع «ثيدحلل ًاظفاح ازربم ًاهيقف ءأيقت ًاعرو ناك

 نم عمسو «خويشلا نم ةلج نم عمس «ماشلا نم هلصأ «بيهرتلاو بيغرتلا
 ةئس يفوت «ةرهاقلاب ةيلماكلا ةخيشم ىلوت «هنع یورو بجاحلا نبا

 , 7ھ

 : ىطايمدلا - ۷

 ,يطايمدلا ىنوتلا نسحلا ىبأ نب فلخ نب نمؤملادبع دمحأ وبأ وه

 ««هنم ظفحأ تيأر ام» :يزملا لاق .هسفنب ثيدحلا بلط ءظفاحلا مامإلا

 نبا نم عمسو «ريرضلا لامكلا ىلع تاءارقلا أرق ءةيعفاشلا رباكأ نم ناكو
 ةرهاقلاب ىفوت .ةعامج هنع ذخأو «نيدلجم هخويسش مجعم غلب «بجاحلا

REZ © ةلس 

 : ىلضافلا - 6

 نيدلا لامج «ةعيبر نب رفاظ نب دواد نب ميهاربإ قاحسإ وبأ وه
 نبا نم عمسو «يواخسلا ىلع أرق .روهشم قذاح مامإ «يعفاشلا يلضافلا
 . بجاحلا

 لامج مهنم ةعامج هيلع أرق «يلصوملا دامعلا دعب ةخيشملا يلو
 . ©”ه597 ةنس ىفوت ىبهذلا نيدلا سمشو «يودبلا نيدلا

 :يواوزلا 4

 نيز يواوزلا سانلا ديس نب رمع نب يلع نب مالسلادبع دمحم وبأ وه

 « هتبيبش يف رصم مدقو «ةياجبب دلو .قشمدب هنامز يف ءارقلا خيش «نيدلا

 ٠١۹/٤. نانجلا ةآرم 2٠/84 مالعألا ۲۹۹/۸-۲۹۱ ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (1)
 بهذلا تارذش ء١/۷۲٤ ةياهنلا ةياغ ء1؟-١٠/7١1 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (0)

 .159/4 مالعألا ٩

 ©/45١. بهذلا تارذش ١5/١. ةياهنلا ةياغ ۷٠۳/۲ ءارقلا تاقبط (۳)
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 ىلع تاءارقلا أرقف ءه511 ةنس قشمد مدق مث «تاءارقلا ةيردنكسإلاب أرقف

 ةيكلاملا ءاضق يلو .ةيبرعلا ذخأ هنعو «بجاحلا نبا نم عمسو «يواخسلا

 . ھ۸1٩ ةنس ىفوت .. هسفن لزع مث «ماشلاب

 ٠ - ىناكلمزلا :

 يراصنألا فلخ نب ميركلادبع نب دحاولادبع نيدلا لامك وه

 نبا نع لخأ 2 كبلعبب سردو «دخرص ءاضق ىلو « بيدأ ملاع «ىناكلمزلا

 . “ھ۱ ةنس قشمدب ىفوت , "”بجاحلا

 ١ مظعملا كلملا نب دواد رصانلا كلملا :

 «سلبانو ءكركلل اكلم ىقبو «كلملا هنم همع عزتنا مث «قشمد كلم

 مساب ةيفاكلا هل مظن دق بجاحلا نبا ناكو «بجاحلا نبا ىلع ةيفاكلا أرق

 . ه١ ةنس يفوت 0 ؟”هظنلا هل حرش مث ««ةيفاكلا مظن ةيفاولا»

 : ىلم نبا - ۲

 ىلع هقفتو «بجاحلا نبا ىلع وحنلا اهب أرقو «قشمدو بلحب ثدحو

 ريغ رصم لخد «ةفسلفلاو «مالكلاو .لوصألا مكحأو «مالسلادبع نب زعلا

 . 20ه 599 ةنس يفوت .ريزغ ملع هنع فرعو «ةرم

 : يرايبألا - ۳

 يجاهنصلا ليعامسإ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا رصان يضاقلا وه

 )١( ءارقلا تاقبط  ۷٠۳/۲ةياهنلا ةياغ ٠٤/١ بهذلا تارذش ©8/45١.
 ص «يوحنلا بجاحلا نبا» هباتك يف يبانجلا قراط ذاتسألا كلذ ركذ (؟) 48.

 ) )۴بهذلا تارذش  ۲٠٤/٩نيفلؤملا مجعمو 504/5.
 .۸"ص يوحنلا بجاحلا نبا ء0۹٠1 /۴رشبلا رابخأ ىف رصتخملا .(4)

 .198-1948 /7 رشبلا رابخأ يف رصتخملا ۱۹۸/١۳ ةياهنلاو ةيادبلا (ه)

 ٠ "1/48 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط (5)

55 



 عماج هباتك حالصإ يف هل نوذأملا بجاحلا نبا ذيمالت دحأ «يرايبألا

 .ه514 ةنس ىفوتو ءه ٠١۷ ةنس دلو «""تاهمألا

 ليلجلا انمامإ هسرك ام ىلع ءوضلا ءاقلإل ناك هنإف ؛ردقلا اذهب يفتكأو

 لحم هتايح يف هذيمالت غلب ثيح ؛ةيملعلا هتايح ىف دهج نم بجاحلا نبا

 .نيروهشم ةمئأ اوراصو «ةمامإلاو ءاتفإلاو سيردتلا

 چ تك

 نيدلا رصان يضاقلا نأب ۴٠١ ص بابللا بابل رخآ يف يصفقلا دشار نبا حرص (1)

 القن .تامهملا ليهست ةمدقم يف نوحرف نبا هركذ امك «بجاحلا نبال ذيملت يرايبألا

 551/١ ةيكزلا رونلا ةرجش :رظناو 16١2ص بجاحلا باقنلا فشك نع
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 ثلاثلا ثحبملا

 ةيملعلا هراثآ

 ‹«فرصلاو ءوحنلا يف فلأ دقف «ىتش مولع يف بجاحلا نبا فلأ

 هتافنصمو «بدألاو «خيراتلاو «تاءارقلاو «ضورعلاو .ءلوصألاو «هقفلاو

 سانلا عفتنا دقف "اهتلازجو اهنسحل ؛ًامات ًالوبق تقزر «نسحلا ةياغ يف
 قزر دقو «"ظفللا ريرحتو ءمجحلا رغص عم لقنلا ةرثك نم اهيف امل ؛اهب

 ءاهحرشب ينتعاو «"”تبّرغو تقّرشف «هتافلؤم يف دعسلا ليلجلا انمامإ
 اهبلغأ لازي ال اهنأ ىلع ءملعلا بالطو ءاملعلا باجعإ طحم تناكو
 .دعب رشني مل اطوطخم

 .مولعلا بسح ةمسقم هتافلؤم هذهو

 :فرصلاو وحنلا يف :ًالوأ

 نبا اهيف راس ءوحنلا يف ةديفم ةعماج ةزيجو ةمدقم يهو :ةيفاكلا ١
 بجاحلا نبا رصتقا دقو «هلصفم يف يرشخمزلا مامإلا جهن ىلع بجاحلا
 اهترهش تقبط دقلو «فرصلا لئاسم نع اهلصفو ءوحنلا لئاسم ىلع هتيفاك

 نمو .اهنومظنيو ءاهنورصتخيو ءاهنوبرعيو ءاهنوحرشي ءاملعلا ذخأو «قافآلا

 :اهحورش مهأ

 ۱۳۸/۱-٠۳۹. ةداعسلا حاتفم : (۱)

 ."ه7ص ديعسلا علاطلا (۲)

 .14١*ص يدابآزوريفلل ةغللاو وحنلا ةمئأ مجارت يف ةغلبلا (۳)
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 .هسفن بجاحلا نبا حرش -

 .كلام نب نيدلا لامج حرشو -

 .اهقدأو حورشلا مظعأ وهو «يذابارتسإلا نيدلا يضر حرشو -

 . هسفن فلؤملا اهمظن نممو

 ةعبط لوأو .اهحورش عمو ةدرفم «تاعبط ةدع ةيفاكلا تعبط دقو

 . "ه١١۲٠ ةنس قالوب ةعبط مث . م۹۲١٠ ةنس امور يف ةيفاكلل

 عضو نأ دعب اذه هحرش بجاحلا نبا فلأ :ةيفاكلا حرش - "

 يتلا ةيوحنلا لئاسملا حضويو حرشي نأ لواح اذه هحرش يفو «ةيفاكلا

 ماع لوبنتسا يف عبط ام لوأ حرشلا اذه عبط دقو .ةضماغ وأ ةزجوم تناك

 ةجرد لينل ؛هقيقحتب ماق دقو «'*”ةريثك ةطوطخملا هخسنو ء«ه١

 رهزألا ةعماج ةيبرعلا ةغللا ةيلك نم (م١۱۹۸ - ه١١٤٠ ةنس) هاروتكدلا

 . دمحأ يطاعلادبع لامج روتكدلا

 نب دواد رصانلا كلملا ةبغرل ةيبلت كلذو :ةيفاكلا مظن يف ةيفاولا - ۳

 «تيب ةئامعستو نينامث نع ةرابع يهو .(ه505 ت) ىسيع مظعملا كلملا

 ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن اهنم دجوت .ًاعيمج ةيفاكلا تاعوضوم اهنمض
 .©145(0) مقر لايروكسألا

 تمكح فراع ةبتكم يف ةطوطخم ةخسن هنم دجوت :ةيفاولا حرش - ٤

 )١( ۔ ۱۳۷۰/۲ نونظلا فشك .اا/ ۔ ۳۰۹/۰ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ۱۳۷١ء

 نيفراعلا ةيده ٠٠٠٥/١ .اهدعب امف ۷٥ص يوحنلا بجاحلا نبا

 خيرات «۷۲ص سيكرس مجعم ۸٠٤/١ (ةيسنرفلا ةعبطلا) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد (۲)
 ۲٤١/١ (ةيبرعلا ةعبطلا) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۳٠۹/١ ناملكوربل يبرعلا بدألا

 .م١189 ةنس تناك ةيفاكلل ةعبط لوأ نأ نيريخألا نيردصملا يفو

 ۳٠۹/٩. ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (۳)

 )٤( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ٩/۳٠۹.

 ."؟5 7/8 قباسلا ردصملا (6)
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 ,'”يرجهلا نماثلا نرقلا لئاوأ يف تبتك )٠٠١/١١١( مقر ةرونملا ةنيدملاب

 يف بادآلا ةعبطمب عبطو < «يليلعلا ناولع يانب ىسوم روتكدلا هقيقحتب ماقو

 ةجرد لينل ؛ ًاضيأ هقيقحتب ماقو 2م٠198 -ها٠٠54١ ةنس فرشألا فجنلا

 مجن قراط ذاتسألا فيرشلا رهزألا ةعماج  ةيبرعلا ةغللا ةيلك نم ريتسجاملا
 ع ادبع

 نبا اهيف لمجأ ءةديفم فيرصتلا يف ةمدقم يهو :ةيفاشلا -

 «ةيفاكلا يف هبهذم زاجيإلا يف بهذو ءطخلاو «فرصلا لئاسم بجاحلا

 حرشلاب ءاملعلا اهلوانت دقو «ةيفاكلا اهتخأ هتغلب ام ةرهشلا نم تغلب دقلو

 :اهمهأ نمو «حرش ةئامو ةرشع ىدحإ اهحورش تغلب ىتح قيلعتلاو

 .هسفن بجاحلا نبا حرش -

 .يدربراجلا نيدلا رخف حرشو

 يذابارتسإلا نيدلا يضر ةمالعلا حرش اهزربأ نمو -

 «م٠1486 ةنس ةناتسآلا ةعبط اهنم ءاهحورش عم تارم ةدع تعبط دقو

 . م١٠۱۸ ةنس اتكلك ةعبطو

 “ةرهاقلا يف تاعبط ةدعو

 ةفيلخ يجاحو «“ةاعولا ةيغب يف يطويسلا هركذ : ةيفاشلا

 (نولوب) يف هنم ةخسن دجوت هنإ» :لاقو "ناملکوربو «نونظلا فشك يف

 .215 مقر

 ةرابع بجاحلا نبا بكاو دقل :لصفملا حرش حاضيإلا ۷

 .ةساردلا مسق ٠/١ بجاحلا نبا ىلامأ )١(

 نبا ء۱۰۲۰٠٠-۲۲ /؟ نونظلا فشك «۳۲۷-۳۳۲ /8 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (۲)

 .۷۳-۷۹ص يوحنلا بجاحلا

 .لا١ ص سيكرس فسويل ةبرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم :رظنا (۳)

 )٤( /؟ ةاعولا ةيغب ٠١١.

 ۱۰۲۰/۲-٠٠۲۲. نونظلا فشك (0)

 .8//7717-773 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (5)
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 تاعوضوملا لئاوأب ًائداب «ةرقف ةرقف باتكلا ًاحراش ءلصفملا ىف يرشخمزلا
 ضعب هيلع درو ؛ةريثك عضاوم يف يرشخمزلا فلاخ دقو ءاهب ًايفتكم

 . هلاوقأ

 ,'"ايناملأو «سنوتو «ناريإو ءرصم يف ةطوطخم خسن ةدع هنم دجوت

 ةجرد ىلع هب لصحو «هقيقحتب يليلعلا ناولع يانب ىسوم ذاتسألا ماق دقو

 دادغب يف عبطو م1918 ةنس ةرهاقلا ةعماجب مولعلا راد ةيلك نم هاروتكدلا

 . م۱۹۸۲ ةنس

 ةنسو ه509 ةنس نيب ام بجاحلا نبا اهالمأ :ةيوحنلا ىلامألا ۸

 تايآلا ضعب ىلع .سدقملا تيبو «ةزغو ءقشمدو «ةرهاقلا يف ه5
 «ةردانلا لئاسملا ضعبو «لصفملا يف عضاومو «ةيرعشلا تايبألاو ةينآرقلا
 ضعب يف ركذ هنأ اندجو يلامألا هذهل انعبتت دنعو «"ةيوحنلا تافالخلاو

 ءهخيرات وأ ءالمإلا ناكم اهضعب يف ركذو «هخيراتو ءالمإلا ناكم يلامألا

 خيراتلا اهيف ركذ يتلا تاءالمإلاف .خيراتلاو ناكملا لمهأ اهضعب يفو

 ناكملا ركذي ملو خيراتلا اهيف ركذ يتلا تاءالمإلاو ءءالمإ )۳۲١( ناكملاو

 تناكف خيراتلا ركذي ملو ناكملا اهيف ركذ يتلا تاءالمإلا امأ ءتاءالمإ (۷)

 (۲۸۳) تغلب دقف ناكملاو خيراتلا ةلوهجملا تاءالمإلا امأو ءءالمإ (14)

 . "9ءالمإ (1۳۸) هالمأ ام نوكي اذهبو .ءالمإ

 ةيبرعلا ةغللا ةيلك نم هاروتكدلا ةجرد لينل ؛يلامألا قيقحتب ماق دقو

 .هرادق ناميلس حلاص رخف روتكدلا رهزألا ةعماج

 ما8 ةنس  نامع  رامع رادو - توريب - ليجلا رادب عبط دقو

 ةئس توريبب عبطو «يدومح نسح يداه ذاتسألا اضيأ هقيقحتب ماقو

 .ما6

 )١( ةيناملألاب ليذلا ناملكورب ١/١/ا6.

 بجاحلا نبا يلامأ ءاهدعب امف 48ص يوحنلا بجاحلا نبا (؟) ١/۳۹-٤٠ .ةساردلا مسق

 ) )6بجاحلا نبا يلامأ :رظنا ١/40.
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 نبا اهيف عمج ةديصق يهو :ةثنؤملا ءامسألاب ةحشوملا ةديصقلا 4

 :نيمسق ءامسألا هذه مسقو .ثينأت ةمالع نودب ةثنؤملا ءامسألا بجاحلا

 ءًاظفل نيتس لوألا مسقلا يف عمجو ‹ هثينأت زوجي مسقو ‹ هثينأت بجي مسق

 اهنم دجوت .ًاتيب نورشعو ةثالث اهتايبأ ددعو ءأظفل رشع ةعبس يناثلا يفو

 ةنس نارهط يف تعبط دقو «ةيرصملا بتكلا راد يف ةطوطخم خسن ةدع

 . م۱۸۷۲ ةنس توريب يفو م4

 (رشع) ةملك لامعتسا يف ريغص ثحب يهو :رشعلا يف ةلاسر - ٠

 ٠ .رخآو لوأ :نيتفصلا يف
 ."”5844) مقر نيلرب يف ةطوطخم ةخسن اهنم دجوت

 ديهش ةبتكم يف ةدوجوملا يلامألا ةخسن رخآ يف ًاضيأ ةدوجوم ةلاسرلا هذهو

 . “ايرقت فصنو نيتقرو نع ةرابع يهو (۲۳۴۷) مقر لوبنتساب يلع

 بحاصو .4“ ”نونظلا فشك بحاص هركذ :هيوبيس باتك حرش - ١

 ر .٠

 هنم دجوت هنإ) :لاقو "”ناملكورب هركذ :ةيلوزجلا ةمدقملا حرش - ١

 .2((١١ة8) مقر سافب نييورقلا عماج يف ةطوطخم ةخسن

 زيزعلادبع نب ىسيع ىسوم وبأ اهفنص ةمدقم يه :ةيلوزجلا ةمدقملاو

 .(ه۰۷٦ ت) تخبللي

 )١( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ۳۴٤/٥.
 ١١١-١١١. ص يوحنلا بجاحلا نبا (۲)

 9 ها ط) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ۴۴٤/١ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (۳)

 :رظنا .نوع دبع قراط ذاتسألا اهفصو دقو 555/١. (ةيبرعلا.ط)و 4

 .١١١-9١١ص يوحنلا بجاحلا

 ١١9-1١١. ص يوحنلا بجاحلا نبا ءةساردلا مسق 7/١". يلامألا (54)

 .7١//577؟ نونظلا فشك (4)

 94/1١". هيوبيس باتك 2584/١ نيفراعلا ةيده (1)

 ١/ (ةيسنرفلا-ط) ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ٠٠١/١ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (۷)

£ 

 ىف



 ©"”يسرافلا يلع يبأل حاضيإلا حرش - يدتبملل يفتكملا - ۴

 ("ناملكورب هركذ :ميظعلا نآرقلا نم تايآ ضعب بارعإ - ٤
 دجوت هنأ ركذ )4١7/١5( قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم يفو
 نرقلا ىلإ اهتباتك عجرت بلحب ةينامثعلا ةسردملا ىف هنم ةطوطخم ةخسن

 نم . نماثلا

(£) 
 مقر ءالمإلا ىف هسفن بجاحلا نبأ هركذ : ةمش ةيقشمدلا لئاسملا

© ٥ 
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 ‹*(لضفملا) ةيناملألا ةخسنلا ناملكورب يف :لضفملا هنبا ىلإ - 5
 هتمجرت تءاج «ركب بوقعيو باوتلادبع ناضمر :نيذاتسألا ةمجرت يفو

 )١( نيفراعلا ةيده ١/ 2568نونظلا فشك :رظناو ١/۲٠۲.

 حاضيإ حرشو «هیوبیس باتك حرش ةبسن يف نوع دبع قراط ذاتسألا كش دقل
 ًادامتعا ؛كلذب مزجلا ىلإ لامو «بجاحلا نبال ةيلوزجلا ةمدقملا حرشو « يسرافلا
 .ىرخأ ةيلقع ةلدأ ىلعو «نيرخأتملا تافنصمو «هتافنصم يف اهيلإ ةراشإلا مدع ىلع
 راشأ امنإو «هيلامأ يف هتافنصم عيمج ىلإ رشي مل هنإف ؛ًاليلد سيل ةراشإلا مدعو
 امأ .هتافنصم نم فنصمل همجح ربك عم هحاضيإ يف رشي ملو ءاهنم ليلق مسق ىلإ
 ىف رهظيس امبرو .ةريغص ةقيلعت نوكي نأ لمتحملا نمف هيوبيس باتك حرش
 دار نونظلا فشك بحاص هيلإ راشأ دقف يسرافلا حاضيإ حرش امأو «لبقتسملا

 هثالآ ليزج بعوتسي ًادمح هلل دمحلا هلوأ» :هلوقب هتمدقم نم ًاءزج ركذو ...۰٠
 'نكمي انيلإ لصو اذإ ةيلوزجلا ةمدقملا حرشو «هدوجو ىلع ليلد ةرابعلا هذه دوجوو
 :رظناو .بتكلا ةيقب دوجو ىلع مئاق لامتحالاو .هيف عطاق مكح ىلإ لص لصوتن نأ
 ذاتسألا  ًاضيأ كشلا دوار دقلو ٠۲ص بجاحلا نبال ةيفاكلا مظن ةيفاولا حرش
 :هباتك رظنا .بجاحلا نبال ةريخألا ةثالثلا بتكلا هذه ةبسن ةحص يف يبانجلا قراط

 يوحنلا بجاحلا نبا ص١ ١١.
 ًادامتعا ؛اهتبتکمب ةمركملا ةكم يف دوجوم هنأ ركذو 254١/0 يبرعلا بدألا خيرات يف ()

 411/١7. قشمدب يبرعلا يملعلا عمجملا ةلجم ىلع
 ١١4/١. ةينآرقلا يلامألا نم (4) ءالمإلا :رظنا (©)

 ناولع يانب ىسوم روتكدلا قيقحتب بجاحلا نبال ةيفاكلا مظن ةيفاولا حرش نع ًالقن (4)
 .ةساردلا مسق 9١ص يليلعلا

 فو



 هل سيل:بجاحلا نبا نأل ؛باتكل ًامسا سيل اذهو “(لضفملا هنبا ىلإ)

 ةخسن اهدجو اهنم نوع دبع قراط ذاتسألا دكأت دنعو «لضفملا همسا دلو

 . "”ىلامألا نم

 . ةغل )٤۷( مقر

 : ضورعلا يف :ًايناث

 ةيمال ةموظنم يهو :ليلخلا ملع يف ليلجلا دصقملا - ۸

 ريثك اهحرش .ًاتيب )17١( اهتايبأ ددع «طيسبلا رحبلا نم ضورعلا ىف
 . م۱۸۳۰ ةنس نوب يف غاتيرف ةيناملأ ةمجرت عم اهعبطو «سانلا نم

 ‹1۹) مقر تحت ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم خسن ةدع اهنم دجوت

 ايكرت يف (يل هل ال) ةبتكم يف ةخسن اهنم دجوتو ۸ ۳٤۳

 لودلا ةعماج يف خسن ثالث اهنم دج وتو عباسلا نرقلا ا

 ةيبرعلا

 : بدألا يف : الا

 يرشخمرلا ةمدقم هب حرش :بدألا ملع ىف برعلا لامج 48

 1 ̂ ةبدألا

 ناث لايروكسألا يف ةخسن هنم-نإ :لاقو ۳۳٤/١ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (۱)

 ۳٦

 .هاص يوحنلا بجاحلا نبا :رظنا (۲)

 نبال ةيفاكلا حرش :رظناو .ةغل )٤۷( مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن هنم (۳)

 55/١. بجاحلا
 )٤( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ٤١/١ (ةيسنرف .ط) فراعملا ةرئادو ٤/١ ۸٠.

 )٥( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات 8/ 77".

 .1۷/۱ نشش ناضمر روتكدلل ايكرت يف ةيبرعلا تاطوطخملا رداون (5)

 .؟١ ص ةيفاكلا مظن ةيفاولا حرش )¥(

 هوو نونظلا فشك 5686/١"« نيفراعلا ةيده (۸)

V٤ 



 : خيراتلا يف :ًاعبار

 نباب فورعملا نسح نب يلع ظفاحلل :قشمد خيرات ىلع ليذ ٠9

 يقشمدلا ركاسع .` (ههالا تر

 ١ - غويشلا مجعم :

 : تاءارقلا يف :ًاسماخ

 .«تاءارقلا يف بجاحلا نبا فنصو» : نوحرف نبا لاق - ۲

 :ريسفتلا يف : ًاسداس

 دنع روسلل ءامسأف «فورحلا امأ» :'*”ىهتنملا يف بجاحلا نبا لاق
 .«ريسفتلا يف امهتركذ نيينعم ىلع يفرحلا اهلولدمل وأ «نيرثكألا

 : ةديقعلا يف : ًاعباس

 نب دمحأ سابعلا وبأ اهحرش دقو : بجاحلا نبا ةديقع 7

 . 29(بجاحلا نبا ةديقع

 :لوصألاو هقفلا ىف :ًانماث

 هقفلا عورف ىف هفلأ «ىهقفلا هرصتخم وهو :تاهمألا عماج - 4

 ۲۹٤/۱. نونظلا فشك (۱)
 *٥. ص يوحنلا بجاحلا نبا ,١ا/ا#“ه /۲ نونظلا فشك 2588/١ نيفراعلا ةيده )0

 .85/؟ بهذملا جابيدلا (۴)
 ٤١. ص ىهتنملا (4)
 /ه ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ٠٠١/١ نيفراعلا ةيده 21١6/7 نونظلا فشك (5)

 ٠١. مقر 16١ جزبيل :يف خسن ثالث اهنم :لاقو ١
 .757ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (0

Vo 



 . ""يعفاشلا هقفلا يف هزيجو يف يلازغلا دماح يبأ جهن ىلع راس

 هنأب ؛مهضعب همهتاو «نورخآ هدقتناو «ةعامج رصتخملا اذه حدم دقو

 . "”هيلعتلا داسفو ءراصتخالا ىف سفانتلا ىف ًاببس ناك

 باتك وهو :لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم _ ٠
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 دقو "”ملاعلا تابتكم يف هنم ةطوطخم خسن ةدع دجوت «هقفلا لوصأ ىف
3 

 ل | ىهتنم» :مساب (ه١۲١١) ةنس ةرهاقلا ف ةداعسلا ةعبطمب عب

 .«لدجلاو لوصألا ىملع يف لمألاو

 ىهتنم» هباتكل راصتخا هنأ ناملكورب معز دقو :ةلدألا نويع _ 5

 بجاحلا نبال فرعي سیلو .«لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا

 مقر سيراب يف دجوت ةطوطخم هنم ةخسن نأ معزو مسالا اذهب باتك

 ش ش 2(
(61۸) `. 

 بجاحلا نباف الإو ءرمألا هيلع هبتشا ناملكورب نأ نظلا بلاغو

 ؛ةدحاو ةرم «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم» هباتك رصتخا

 : ىهتنملا رصتخم ةبطخ يف لاق ثيح ؛نيترم هرصتخا هنأ هنع فرعُي ملو

 َمْلَسَو ٍدَّمَحُم لاو ٍدَّمَحُم انيس ىَلَع هللا ىَلَصَو «َنيِمَلاَعْلا بر هلل ُدمَحْلا»

 ىلإ اَهَلْيَمَو ءِراَتكإلا نع مهلا َروُصُم ُتْيأَر اّمَل يّنإَف :ُدْعَب ام .اًميِلْسَت
 1 جو م 2: 1 5.9 /1 .٠ سس م ري سس 2 سا ىلع

 ىلع ةترصتخا مث ءهقفلا لوصأ ىف ٌرَصَتخَم َتفَّنَص «راصتخإلاَو زاجيإلا

 يف رفينلا يلذاشلا دمحم خيشلل «هقفلل ةيبيرقتلا قرطلاو موظعلا ليلخ مجارت» :رظنا )١(

 ًاضيأ رظناو 44-٠١7. ص لوألا دلجملا «ىلوألا ةنسلا «ةينوتيزلا ةيلكلل ةيملعلا ةرشنلا

 ٤/١. سرادملا خيرات يف سرادلا

 . ۷-4 ص بجاحلا باقنلا فدك ١ نودلخ نبا خيرات »۳1/۲ يماسلا ركفلا (۲)

 ٠۹۷٩ مقر رئازجلا ۰۸۱۷ مقر سیراب ۰۴٤۲ مقر جزبيل ٤ مقر نيلرب يف ةخسن (۳)

 يبرعلا بدألا خيرات :رظنا ۴ مقر (ايكرت) اغآ ميلس ءالوال مقر يل هل ال

 .""5/8 ناملكوربل

 .۷۲ص سيكرس مجعم ۴۴٤/۰ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات (4)

 )٥( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات 4/8*5.

۷٦ 



 َتيِرَألا د در أَو ناص ِهملَعَ نع َبيبَللا صب ل « عین ليسو ‹عیډاب هجو

 . دار همهم ْنَع

 وبأ هصخلف ...» :هخيرات يف نودلخ نبا ةمالعلا هدكأ ام اذهو
 يف هرصتخا مث < «ريبكلا رصتخملاب فورعملا هباتك يف بجاحلا نب ورمع

 هتعلاطمبو هب برغملاو قرشملا لهأ ينعو .ملعلا ةبلط هلوادت رخآ باتك

 .ها .اهحرشو

 . يكلاملا راصقلا نبال الإ «ةلدألا نويع» فرعأ امو

 يف لمألاو لؤسلا ىهتنم) هباتكل راصتخا وهو : ىهتنملا رصتخم ¥

 .«لدجلاو لوصألا يملع

 لصفلا ىف هنع ثيدحلا يتأي فوسو «ةساردلا هذه عوضوم وهو
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ثلاثلا

 کچ >2

 .419//؟ نودلخ نبا ةمالعلا خيرات )0(

VY 



 ثلاثلا لصفلا

 ةيلوصألا هؤارآو ءبجاحلا نبا جهنم
 «ىهتنملا رصتخم» هباتك لالخ نم

 .ثحابم ةتسو « ديهمت ىلع لمتشيو

 . هرصتخم ىلع ءاملعلا ءانث يف : ديهمت

 .ىهتنملا رصتخم يف بجاحلا نبا رداصم :لوألا ثحبملا

 ىلع تاقيلعتلاو «يشاوحلاو «حورشلا :يناثلا ثحبملا

 . ىهتنملا رصتخم

 .رصتخملا ثيداحأ جيرخت :ثلاثلا ثحبملا

 .رصتخملا يف بجاحلا نبا تاحلطصم : عبارلا ثحبملا

 .نابلطم هيفو ءرصتخملا يف هجهنمو هبولسأ : سماخلا ثحبملا

 .هبولسأ :لوألا بلطملا -

 .هجهنم : يناثلا بلطملا

 . ىهتنملا رصتخم لالخ نم ةيلوصألا هؤارآ : سداسلا ثحبملا

 ا ل
۷۸ 



 نبا ةمالعلا مامإلل «ىهتنملا رصتخم» باتك نأ هيف كش ال امم

 عمج هنأل الإ كاذ امو ؛لوصألا بتك نيب ةعيفر ةناكم لتحا دق بجاحلا

 بتكلا هيلع تلمتشا امم ًاريثك ىوحو ءزجوم بولسأ يف ةيلوصألا لئاسملا
 لضافألا ءاملعلا ىرن نأ ةبارغ ال كلذل ؛ةرصتخم ةقيقد ةرابع يف ةليوطلا

 دقو ءهثيداحأل جّرخمو «هلئاسمل مظانو .هظافلأل حراش نيب ام هب اومتها

 . ليوطتلا دح ىلإ كلذ يف اوغلابو «ليمجلا ءانثلا هيلع اونثأ

 قحلاو» : '""جاهولا جارسلا يف (هال415 ت) يدربراجلا مامإلا لاق -

 .ها .(هرصتخم ىف بجاحلا نبا ققحملا لضافلا هركذ امك

 :""”صتخملا نايب ىف (ه۹١٤۷ ت) ىناهفصألا نيدلا سمش لاقو -
 لؤسلا ىهتنم رصتخماا ةفيطللا ربزلاو «ةفيرشلا بتكلا نم هيف فنص اممو»

 «ققحملا «لضافلا مامإلا تافنصم نم «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو

 نبا»ب فورعملا «يكلاملا رمع نب نامثع ورمع يبأ نيدلا لامج ةمالعلا

 ريغص باتك «هناوضر للح هاسكو «هنارفغب ىلاعت هللا هدمغت «بجاحلا

 ضحم ىلع لمتشم ءمسالا ريبك ءملعلا ريزغ ءمظنلا زيجو ءمجحلا
 .٠ ا 1. هك .5ك 2 5 .

 نم للذيو ‹ هقئاقد حضويو .هقئاقح نيبي احرش هحرشا نأل تيدصتف ءمهملا

 )١( جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا ٠١١/١.

 ) )۲رصتخملا نايب ٤/١-۷.

۷۹ 



 رصتخم ريغ ًادصتقم «هباقن يناعملا هجو نع فشكيو «هباعص ظفللا

 يف ًايعاس ؛لالمإلا ىلإ يضفي ًابانطإ ًابنطم الو «لالخإلا ىلإ يدؤي ًاراصتخا

 عفدو .هدعاوق ريرحتو «هدقاعم ريرقتو «هتالضعم حتفو ‹هتالکشم لح

 .ها .«هلصاقم ىلع ةدراولا تاهبشلا

 نإ :؟'"رصتخملا ىلع هحرش يف (هاله5 ت) دضعلا يضاقلا لاقو -

 ورمع يبأ «نيدلاو ةلملا لامج «نيققحملا ةودق ةمالعلا مامإلل رصتخملا

 لوصألا بتك  اهنم يرجي «هنارفغب هللا هدمغت يكلاملا بجاحلا نب نامثع
 دقو ءدقعلا نم ةطساولاو .مهدلا نم ةحرقلاو «تمكلا ¿ نم ةرغلا ىرجم -

 ّيأ راصمألا عيمج يف ءايكذألا هب رتهتساف ءراهتشالا نم ًايفاو أاظح قزر

 صعتسم هنكلو «همظن ةفاطلو «هملع ةرثكو ءهمجح رغصل كلذو ؛راتهتسا
 هحرش دقو «ملع يذ لكل هتنورق حمست الو «هباعص لذي ال ءمهفلا ىلع

 اوزربأف ءءاملعلا لوحف نم ريفغ ٌمج هلحب لغتشاو ءءالضفلا نم دحاو ريغ

 قئاقح نم يلجلا اولتجاو «قئاقدلا تيقب دقو ءهراتسأ نم رارسألا لئالج

 ىلع يركف تلكو دقو هب تفغش نمم ينإو «قئاقح مهنع تبجتحاو هيناعم

 «هينابمو هدصاقم صيخلت ىلإ يرمع ضعب تفرصو «هيناعمو هظافلأ لح

 ةلمج ىلع دئاوزلا دئاوفلا نم تهبنتو «ةيفاخ اهنم ّيلع فخي مل ىتح
 .ها .(«ةيفاك

 تعرش...» : "”لوصألا دئاوز يف (هالا/* ت) يونسإلا نيدلا لامج لاقو
 يف ةروكذملا ةيلوصألا لئاسملا نم روكذملا جاهنملا هنع الخ ام عمجب هعفش يف

 ماكحإلاو .مامإلل لوصحملا : : يهو ر لوصألا نف يف ةدمتعملا ةثالثلا لوصألا

 .ها . «مهنع هللا يضر بجاحلا نبال رصتخملا و .يدمآلل

 هّللا م امم ناكو» :"”بلاطلا ةفحت يف (ه٤۷۷ ت) ريثك نبا لاقو -

 تفل لوصأ يف ريغصلا رصتخملا» باتكلا تأرق ينأ ؛ يلع ىلاعتو هناحبس

 ١154. ص لوصألا دئاوز (۲)

 .۷4ص بلاطلا ةفحت (۳)



 يبأ نيدلا لامج «هرصع ديحو «ققحملا نقتملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلل

 «ىلاعت هللا همحر «بجاحلا نباب فورعملا «ىكلاملا رمع نب نامثع «ورمع

 .ها .«نفلا اذه ىف ًادج سيفن باتك وهو

 حرش ىلع هتيشاح يف (هال١ ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس لاقو -

 نيدلاو ةلملا لامج مامإلا خيشلل رصتخملا نأ امكف :دعبو» :؟دضعلا

 بتك نم يرجي «بتارملا ىلعأب ةماركلا نم هللا هصخ «بجاحلا نبا

 نم ةطساولاو «ىصحلا نم ةردلا لب .تمكلا نم ةرغلا ىرجم لوصألا

 «قاذحلا نم عمج هب رتهتسا دقو اذه ...لمجلا نم ةرقفلا ال ءدقعلا

 رئاخذل ءانتقالا ىلإ ًاقوش ؛قادحألا ةرهاس «قانعألا ةَّدتمم مهممه تدغو
 مهيدهي اليلد كلذ يف اومار مكو ‹هزومر رارسأ ىلع عالطالاو ‹«هزونک

 ينإ :لاقف اهيف ةرظن رظن افرتعمو «ميقم ينمتلا لحاس ىلع وه افرتغم

 طارص ىلإ ءاشي نم يدهي هللاو « ميقعل هلثمب نامزلا نإ يرمعلو « ميقس

 .ها . (ميقتسم

 وبأ هصخلف...» :"”خيرات يف (ه۸٠۸ ت) نودلخ نبا لاقو -
 يف هرصتخا مث «ريبكلا رصتخملاب فورعملا هباتك يف بجاحلا نب ورمع

 .ها .(هحرشو

 ىف رهتشا دقو)) : " يرحتلا رہسيت یف CA AAYV) تر هاشداب ريمأ لاقو -

 يذ «ققحملا ةمالعلاو «ققدملا مامإلا رصتخم «قاقحتسالا بجومب ؛قافآلا

 .ها .«بجاحلا نبا خيشلا «بقاثلا يأرلا

 وه» : “نونظلا فشك يف (ه1517١ ت) ةفيلخ يجاح ةمالعلا لاقو -

 )١( دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح ١/۲.
 نودلخ نبا خيرات (؟) ۸۱۷/۲.

 .؟/١ ريرحتلا ريسيت (۳)

 )٤( نونظلا فشك ۱۸١۳/۲.

 ١م



 ءزاغلألا يهاضي هزاجيإ ةياغل ؛هنف يف عيدب «هعنص يف بيرغ رصتخم

 .ها .(زاجعإلا ىكاحي هداريإ نسحبو

 : ةيكزلا رونلا ةرجش يف فولخم دمحم نب دمحم خيشلا لاقو -

 سانلا باتك وه يناثلا رصتختلاو «هرصتخا مث ‹يلصألا هرصتخم اهنمو)

 .««لدجلاو لوصألا ىملع ىف لمألاو لؤسلا ىهتنم» :هاّمس ءابرغو ًاقرش

 .مها

 لج ><

 )١( ةيكزلا رونلا ةرجش 1١//ا١51.
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 لوألا ثحبملا

 ىهتنملا رصتخم يف بجاحلا نبا رداصم

 موقي يتلا ةيساسألا زئاكرلا نم دعت يلوصألا اهدمتعي يتلا رداصملا نإ

 نم ناك اذل ؛هب صاخلا هجهنم اهيلع ينبني يتلا لوصألا نمو ءاهيلع ُهُفَئَصُم
 اهرابتعاب ؛هرصتخم يف بجاحلا نبا خيشلا رداصم نع ثدحتأ نأ يرورضلا

 كلتب هرثأتو ءهدامتعا ىدم ىلع ءوضلا نم ديزم ءاقلإل ؛اهنم دب ال ةمدقم

 .هتارايتخاو هلويم ىلع اهرثأ حيضوتل مث ءرداصملا

 وه ام اهنمف « ةعونتمو ةريثك هرصتخم يف بجاحلا نبا ةمالعلا رداصمو

 رداصم لوانتأ نأ ثحبملا اذه ىف دصقأ ال ىننأ انهاه هركذ ريدجلاو

 ضرعأ نأ دوصقملا امنإو «عبتتلاو ءاصقتسالا هجو ىلع بجاحلا نبا خيشلا

 .اهباحصأ ىلإ راشأ ىتلا رداصملا ىلإ

 :ةنسلا بتك نم بجاحلا نبا رداصم ١

 لوق ىلإ بجاحلا نبا خيشلا راشأ دقو .هه١ا وأ ههه ١5 وأ ء«هو٠

 يناثلا رصعلا قافتا» :ةلأسم يف 2٠٠١ /4 ةنسلا حيباصم يف دوجوملا يوغبلا

 نأ حيحصلا يفو ...مهفالخ رقتسا نأ دعب لوألا رصعلا يلوق دحأ ىلع
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 .«ًاعامجإ راص مث :يوغبلا لاق «ةعتملا نع ىهني ناك هنع هللا يضر نامثع

 رداصم نم ريثك ىلإ بجاحلا نبا خيشلا عجر :ةلمج ةنسلا بتك - ۲

 يجيرخت دعبو .يوغبلا نم ناك ام الإ ءاهباحصأ ىلإ رشي ملو «ثيدحلا
 ثيدحلا رداصم ىلإ عجر بجاحلا نبا خيشلا نأ يل نّيبت رصتخملا ثيداحأل

 : ةيتآلا

 . يراخبلا حيحص -

 .ملسم حيحص -

 .دواد ىبأ ننس -

 . يذمرتلا ننس -

 .ىربكلاو ىرغصلا يئاسنلا ننس -

 .هجام نبأ ننس -

 . يقهيبلا ننس -

 .كلام مامإلل أطوملا -

 . دمحأ مامإلا دسم -

 . ةميزخ نبا حيحص -

 هعالطا ىلع لدي امم ؛اهركذ لوطي ثيدحلا رداصم نم اهريغو

 .ةدمتعملا ةنسلا بتك ىلع عساولا

 : وحنلاو .ةغللا بتك نم بجاحلا نبا رداصم - ۲

 هيوبيس ربنق نب نامثع نب ورمع نييرصبلا مامإل :هيوبيس باتك ١
 .ءارصحلا موهفم» :ثحبم يف بجاحلا نبا هركذ دقو .ه٠4١ ةنس ىفوتملا

 .«ًلُجَرلا دَر : يف هيوبيس هيلع صن يذلا وهوا : لاق ثيح
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 ءه١/851 ةنس ىفوتملا يناجرجلا رهاقلادبع مامإلل :زاجعإلا لئالد  ؟

 .ھ €۷ : ليقو

 :هلوق دنع يناجرجلا رهاقلادبع لوق ىلإ بجاحلا نبا خيشلا راشأ دقو

 . «دانسإلا

 ىفوتملا ينج نب نامثع حتفلا يبأ مامإلل :بارعإلا ةعانص رس - ۳

 .ھه۷۹۳ ةنس

 ال» :ةلأسم يف ينج نبا لوق ىلإ بجاحلا نبا خيشلا راشأ دقو

 تبثي مل نإ :انل .[۷ :ةدئاملا] #مكسوؤرب اوحسماو# :وحن يف لامجإ

 نإو ءلامجإ الف : ينج نباو ءيضاقلاو ‹كلامك ضعب يف هلثم يف فرع

 . .٠ . . يعفاشلاک تبث

 امأف» : ۱٠١٤ /١بارعإلا ةعانص رس يف ينج نب نامثع حتفلا وبأ لاق

 ال ءىشف «ضيعبتلل ءابلا نأ نم هنع هللا همحر ىعفاشلا باحصأ هيكحي ام

 .ها.2تَبت هب درو الو ءانباحصأ هفرعي

 “  هقفلا لوصأ بتك نم بجاحلا نبا رداصم :

 ىلزتعملا يرصبلا نيسحلا ىبأل :؟''هقفلا لوصأ ىف دمتعملا ١

 .ةماعب ةلزتعملا تالالدتساو ءءارآ ىف ليصأ ردصم دمتعملا باتك

 هئافيتسا ىلإ ةفاضإلاب ءةصاخب رابجلادبع يضاقلا هخيش تالالدتساو ءارآو
 .درجم يملع ٍدقنو «بهسم ليلحت يف مهتلدأو «نيرخآلا نييلوصألا ءارآل

 .ركف لالقتساو داهتجا عم

 نسحو «ركب دمحم نيذاتسألا عم نواعتب هللا ديمح دمحم ذاتسألا هبيذهتو هقيقحتب ماق )١(

 .قشمدب ه84١ ةنس ةيبرعلا تاساردلل يسنرفلا يملعلا دهعملا هعبطب ماق .يفنح

 بتكلا راد تماق دقو ءهيلع قيلعتلاو هطبضب نانبل رهزأ ريدم سيملا ليلخ خيشلا ماقو

 .هعبطب توريبب ةيملعلا
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 لوصأ ملع ناكرأ ربتعت يتلا ةعبرألا بتكلا دحأ وه دمتعملا باتكو

 .؟بلق رهظ نع هظفحي هللا همحر يزارلا رخفلا ناك دقو ءهقفلا
 ع

 نب كلملادبع ءيلاعملا يبأل :"”هقفلا لوصأ يف ناهربلا - ؟
 نيمرحلا مامإ ىنيوجلا «ةيويح نب هللادبع نب دمحم نب فسوي نب هللادبع

 .ھه ٤۷۸ ةنئس روباسینب ىفوتملا

 لوصأ تانودم مهأو نسحأ نم ينيوجلا نيمرحلا مامإل ناهربلا ع

 ةلقتسم ةروص ملعلا اذه تطعأو «هلئاسم تدهمو «هدعاوق تسرأ يتلا هقفلا

 نونثي اوحارف ؛باتكلا اذه ةيمهأ نومدقألا نويلوصألا كردأ دقو ءةلماك

 . ةفلتخم تارابعب هيلع

 «نيمرحلا مامإل ناهربلاو» :"'بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 يرزاملل هلكشم ىلع مالكلاو «يكلاملا يرزاملا هللادبع يبأ مامإلل هحرشو

 . يكلاملا يرايبألا نسحلا يبأل ًاضيأ هحرشو .ًاضيأ

 هحرشي ملو «نييعفاشلا تارختفم نم هنإف ؛ناهربلا اذهل تبجع دقلو

 نم ثلاث صخش امهعبتو «نايكلاملا ناذه هل بدتنا امنإو ءدحأ مهنم

 يبرغملا ينيسحلا ىيحي نب ايركز ىيحي وبأ فيرشلا :هل لاقي ًاضيأ ةيكلاملا
 .ها .«دازو امهيمالك نيب عمجف

 باتكلا اذه نأ ملعا» : ةيعفاشلا تاقبط يف يكبسلا نبا لاقو
 هيف دتقي مل بيرغ بولسأ ىلع هقفلا لوصأ يف مامإلا هعضو «ناهربلا»

 .ها .«ةيعفاشلا تارختفم نم باتكلا اذهو ءدحأب

 )١( لوسلا ةياهن :رظنا ١/ .4لوصحملا ققحم ةمدقم 68١/١.

 ةعماجلا نم ريتسجاملا ةجرد لينل ؛بيدلا ميظعلادبع روتكدلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (؟)

 ماع رطق ةلود ريمأ يناث لآ دمح نب ةفيلخ خيشلا ةقفن ىلع عبط دقو «ةيرهزألا

 نم ريبك دهج ىلع لدت ةقيقد سراهفو «ةديج ةروصب باتكلا اذه رهظ دقو ه۹
 نع نيمرحلا مامإ دنع يلوصألا ركفلا ىلع فوقولا نيثحابلل رسي «ققحملا ذاتسألا

 .بيدلا دمحم ميظعلادبع روتكدلا ققحملل ىلوألا ةعبطلا ةمدقم : رظناو .بثك

 .۲۳۳/۱ بجاحلا عفر (۳)

 )٤( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ١1977/8.
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 نم لحفأ الو «لجأ ري مل» :“'"ضيأ ةيعفاشلا تاقبط يف لاقو

 لوح ندندي الو «هامح وحن موحي دل يذلا ءةمألا زغل وهو ‹««ناهربلا»

 .ها («مولعلا يف رزربم ‹نهذلا بقاث «يناعملا ىلع صاوغ الإ «هازغم

 نم هيف امل ؛ةمألا ّرغُل هيمسأ انأو» : "ًاضيأ ةيعفاشلا تاقبط ىف لاقو
 رايتخا نع الإ جرخي الو «لاكشإ نع ةلأسم يلخي ال هنأو ءرومألا بعاصم

 .ها .«اهب دبتسي تاقيقحتو «هسفنل هعرتخي

 يلازغلا دماح يبأل :"'لوصألا ملع تاقيلعت نم لوخنملا - *
 .ه6ه8٠ ةنس ىفوتملا

 هخيش مالك نم هصخلو «نيمرحلا مامإ هبتك ام ةصالخ وه لوخنملاو
 وهو» :ًالئاق “*”باتكلا رخآ يف ةحارص كلذ ىلع صن امك «نيمرحلا مامإ
 ةلأسم لك قيقحتو «لوضفلا فذح دعب «لوصألا قيلعت نم لوخنملا مامت

 ءليلغلا ءافش هيف ام مازتلاو ءليوطتلا نع عالقإلا عم «لوقعلا ةيهامب
 ليدبت ريغ نم .هقيلاعت يف هللا همحر نيمرحلا مامإ هركذ ام ىلع راصتقالاو

 ميسقتب باتك لك بيذهت يف فلكت ىوس «ليلعتو ىنعملا يف دييزتو
 .ها «خلإ ... باوبأ بيوبتو «لوصف

 هلئاسم يف ينيوجلل ناهربلا باتك نم ةروص ربتعي هارن امك لوخنملاو

 ةنيرق ؛لوخنملا يف ىوتفلاو داهتجالا ماكحأ ركذف ءاهلوانت ةقيرطو ءاهبيترتو

 .هنم اءزجو ناهربلا تاعوضوم نم نيعوضوملا نيذه نوك حشرت ةحضاو

 .ًاضيأ يلازغلل :'”لوصألا ملع نم ىفصتسملا - ؛

 )١( ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط 1917/8.

 ۱۹۲/٩. قباسلا ردصملا (۲)

 قشمدب ركفلا رادب عبطو «وتيه نسح دمحم روتكدلا انذاتسأ هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (۳)

 .ماؤ٠4 فانت

 (€) لوخنملا ص٤ 6١.

 رادب ةيناثلا ةعبطلاو «ه۲۲١١ ةنس رصم قالبب ةيريمألا ةعبطملاب ىلوألا ةعبطلا عبط (5)

 .توبثلا ملسم حرش تومحرلا حتاوف هشماهب عبطو «نانبل توريب ةيملعلا بتكلا
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 اهنأب ؛'”نودلخ نبا ةمالعلا اهنع هون يتلا ةعبرألا بتكلا مامت وهو
 .اهدحأ وهف ءهتدمعو «ملعلا اذه ناكرأ

 - ةيلوصألا هتافلؤم نيب يلازغلا مالسإلا ةجحل ىفصتسملا باتك ةيمهأو

 «ةيلوصألا هتعوسوم هنأ - “لوصألا بيذهت ,''”ليلغلا ءافش «لوخنملا

 .هتولخ نم جرخ نأ دعب هفلأ ثيح ؛ملعلا اذه يف هبتك ةمتاخو

 رهظ نع ىفصتسملا ظفحي هّللا همحر يزارلا رخفلا ناك دقو
 ." بلق 24 =

 يزارلا نيدلا رخف مامإلل : هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا  ه
 .ه"5١٠ ةنس ىفوتملا

 ام لك لعلو «ةيلوصألا يزارلا رخفلا بتك مهأ نم لوصحملا دعي
 بختنمو «هقفلا لوصأ يف ملاغملا» ك  لوصألا يف يزارلا رخفلا هبتك

 - «اهريغو ءللعلا لوصفو لئالدلا لوصأ نع فشاكلاو لدجلاو .لوصحملا

 «بسحف اذه سيلو «هيلإ دئاعو هنم بختنم هدعب هبتك امو ؛هيف جردأ دق

 مامإلا نأل ؛اذه انموي ىلإ رهظ ذنم هقفلا لوصأ ملع يف ردصم مهأ دعي لب

 دّمعلا - ملعلا اذه زئاكر «ةعبرألا بتكلا صيخلتب ماق يزارلا نيدلا رخف

 نيمرحلا مامإل ناهربلا «ءيرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا ءرابجلادبع يضاقلل

 ملع يف لوصحملا» هامسو باتكلا اذه يف  يلازغلل ىفصتسملا «ينيوجلا

 )١( نودلخ نبا ةمالعلا خيرات 415/7.

 ةعيرشلا يف هاروتكدلا ةجرد لينل ؛يسيبكلا دمح روتكدلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (۲)

 ء1959/5/8 يف تشقون دقو ءرهزألا ةعماج نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك نم ةيمالسإلا

 ءه٠94١ ةنس دادغبب داشرإلا ةعبطمب عبط دقو .لدابتلا عم لوألا فرشلا ةبترم تلانف

 .ماوألا

 ۱۸۷/١. ىفصتسملا يف هيلع لاحأ دقو «هناونع الإ باتكلا اذه نع فرعُي ال (6)

 )٤( لوسلا ةياهن :رظنا ٤/١ لوصحملا ققحم ةمدقم ١/١ه.

 .يف عوبطم وهو «يناولعلا ضايف رباج هط روتكدلا انُّداتسأ هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (5)
 .م1491؟ ةنس ةلاسرلا ةسسؤمب قشمد

 ٤۷/١. لوصحملا ققحم ةمدقم :رظنا (5)

AA 



 هقفلا لوصأ لوصحم وه باتكلا اذه نأ دارأ هنأك .«هقفلا لوصأ

 .هنم ةجرختسملا هتصالخ : يأ «هلصاحو

 وهو ءاهريغ ىلإ ةبسنلاب ةرسيملا ةطوسبملا بتكلا نم لوصحملاو

 .اليصفت رثكأو «ةرابع حضوأ

 .هيلع تاقيلعتلاو حورشلاو تاراصتخالا تلاوت دقو

 ,'""لصاحلا» هباتكب (ه555 ت) يومرألا نيدلا جات هرصتخاف
 هرصتخاو «"«ليصحتلا» هباتكب (ه587 ت) يومرألا نيدلا جارس هرصتخاو
 نيدلا باهش هرصتخاو «"“بختنملا» هامس باتكب هسفنب يزارلا مامإلا
 راصتخا يف لوصفلا حيقنت حرش» هامسو ءهحرشو (ه585 ت) يفارقلا

 يزيربتلا دمحم نب رفظم نيدلا نيمأ هرصتخاو ““لوصألا يف لوصحملا
 . 7ر١۲ ةنس ىفوتملا

 (ه567 ت) ىناهفصألا ىلجعلا داّبع نب دومحم نب دمحم هحرشو
 ت) ىفارقلا نيدلا باهش هحرشو .'"”لوصحملا نع فشاكلا» هامسو
 . "”(لوصحملا حرش ىف لوصألا سئافنلا هامسو (ه 5

 ةجرد كلذ ىلع لانو «يجان وبأ دومحم مالسلادبع روتكدلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق )0(
 .رهزألا ةعماج نم هاروتكدلا

 ةجرد كلذ ىلع لانو «دينز وبأ يلع ديمحلادبع روتكدلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق ةفإ
 .رهزألا ةعماج نم ه۳۹۸٠ ةنس هاروتكدلا

 نم هاروتكدلا ةجرد كلذ ىلع لانو ءزيرح زعملادبع روتكدلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (۳)
 .ضايرلا ءدوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب ةعيرشلا ةيلك

 ,ه05٠7١ ةنس ةيريخلا ةعبطملاب ةرهاقلا يف ىلوأ ةعبط عوبطم هحرش عم رصتخملا اذه (4)
 .ه54١4١ ةنس ةرهاقلا ةوطبع راد يف ةيناثلا ةعبطلاو

 ققحم ةمدقم :رظناو .ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف هقيقحت مت دقو )٥(
 .ه١/١ لوصحملا

 «ءضّوعم دمحم يلعو «دوجوملادبع دمحأ لداع :ناخيشلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق ()
 .م۱۹۹۸ ھ۱۹٤۱ ةنس نانبل توريب ةيملعلا بتكلا رادب عبطو

 «ضّرعم دمحم يلعو «دوجوملادبع دمحأ لداع :ناخيشلا هل ميدقتلاو هقيقحتب ماق (۷)
 .م1991١ ھ۱۷٤۱ ةنس زابلا ىفطصم رازن ةبتكم رشانلا
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 رصتخم يف لوصحملا هباتكل الو «يزارلا رخفلا مسال ٌركذ تأي ملو

 .هنم دافأ هنكلو «بجاحلا نبال ىهتنملا

 يف ًالثمف .«ليقو» :لوقي يزارلا رخفلا َلوق بجاحلا نبا ركذ اذإو

 :مامإلا لاقف ءَّدَحُي ال :ليق :ملعلاو» :بجاحلا نبا لاق :ملعلا ّدح

 .2(نيهجو نم يرورض هنأل : ليقو « هرسعل

١ 

 دنع "”بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 نكمي ال هنإ» :يزارلا نيدلا رخف 0 لاق» بجاحلا نبا ةرابع حرش

 ""...نيهجو نم ًايرورض هنوكل ؛هديذحت

 مرصتخملا يف «مامإلا» عقو ثيح» :""ربتعملا يف يشكرزلا لاقو

 ربعي لب همسُي ملف يزارلا نيدلا رخف امأو ««نيمرحلا مامإ» هب دارملاف

 .ها «ىدمآلل اعبت ؛«ليق»:ب

 ةنس ىفوتملا يدمآلا نيدلا فيسل : “ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 5

 هكا

 ؛هقفلا لوصأ ملع رداصم مهأ نم يدمآلا مامإلل ماكحإلا دعي

 ءدمعلا» ملعلا اذه زئاكر «ةعبرألا بتكلا صيخلتب ماق يدمآلا نأل

 رخفلا هب ماق 5 لمعلا وهو ««ىفصتسملاو «ناهربلاو «دمتعملاو

 يزارلا رخفلا نأ الإ ءهيلإ ةراشإلا تقبس دقو «لوصحملا يف يزارلا

 ًاعلوم ناك يدمآلاو ء«جاجتحالاو ةلدألا نم راثكتسالا ىلإ ليمي ناك

 )١( /ارصتخملا نايب 4١.
 48/١. لوصحملا يف يزارلا رخفلا لوق رظناو (؟)

 ٠١٤/١. رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن (۳)

 توريب ةيملعلا بتكلا رادب عبطو ءزوجعلا ميهاربإ خيشلا هشماوه بتكو «هقيقحتب ماق (54)

 .ما6 ىها86٠85 ةنس نانبل

 .امهريغو ضايرلاو «ةرهاقلا يف تارم ةدع عبط دقو

۹۰ 



 بحاص نم ًاقيقحتو ًاقيقدت رثكأ وهو «لئاسملا عيرفتو بمهاذملا قيقحتب

 .'لوصحملا

 «هرصتخم ىف ةيساسألا بجاحلا نبا ةمالعلا رداصم هذهف

 .هعالطا ةعسو «هملع ةلاصأ ىلع لدت ؛ةليصأو ‹ةعونتمو «ةفلتخم يهو

 .ةرخعسو

 .419//؟ نودلخ نبا ةمالعلا خيرات :رظنا )00(
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 يناثلا ثحبملا

 «يشاوحلاو «حورشلا

 ىهتنملا رصتخم ىلع تاقيلعتلاو

 ءاملعلا هيلإ عجر ءامهم ًالصأ بجاحلا نبال ىهتنملا رصتخم ناك دقل
 سردلاب هولوانتف ءاقئاف ًٌءانتعا هب اونتعا دقو «هقفلا لوصأ ملع يف

 :مهنم ريفغ مج هحرشو «سيردتلاو
 ١ - ت) يسافلا ركب يبأ نب دمحمل حرش ٦۲۸ه(.

 . ٤۸(7 ت) يّلِجلا نيدلا لامج ةمالعلل حرش - ؟

 هيلع قلعو .(ه0٠55 ت) مالسلادبع نب زعلا ءاملعلا ناطلسل حرش *" 
 . "”حيضوتلا هامسو (ه08١8 ت) يدزألا دمحم نب دمحم

 ىلإ ماهفألا داصرم» ناونعب (ه"5868 ت) يواضيبلا يضاقلل حرش - ٤

 .؟«ماكحألا ئدابم

 )١( نونظلا فشك :رظنا ۲/ ۱۸٥۹-۱۸٥۵ .

 وبأ هركذ دقو ۰٠/١ رصتخملا نايب قيقحت ةمدقم .1807 /؟ نونظلا فشك :رظنا (۲)

 ' يكبسلا نبا هركذ دقو .رصتخملا نايب هحرش يف عضاوملا نم ريثك يف يناهفصألا ءانثلا

 .49/؟ جاهبإلا يف

 »۴۲۷ ۲۸۷ كما ءلك١ ءلكالا ءك١/5١ ولولح خيشلل عماللا ءايضلا :رظنا (۳)

 .18688 /۲ نونظلا فشك ٥.

 د/١ لوسلا ةياهن ۱۸٠١. /۲ نونظلا فشك .44/؟ جاهنملا حرش يف جاهبإلا :رظنا (5)

 ش .558ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ 41١/7. نيبملا حتفلا .ةمدقملا نم

۹۲ 



 .©0(ه١591 ت) يزابخلا دمحم نب رمعل حرش

 .(ه۲٠۷ ت) ديعلا قيقد نب نيدلا يقتل حرش -

 : امس )ھ۷۰ تر يسوطلا يلع نب دمحم نب زيزعلادبعل حرش 7

 "”"«زونكلا رهظمو زومرلا فشاك»

 ° م۰ تر يزاريشلا دوعسم نب دومحم نيدلا بطقل حرش - 4

 لا يلاوح تر نيدلا ماظن دمحم نب نسحلل حرش 2 ٩

 دقعلا لح» :ناونعب (هالاه ت) يذابارتسإلا نيدلا نكرل حرش - ٠
 . 9(لمألاو لؤسلا رصتخم حرش يف لقعلاو

 (هالا5 ت) ) يعيشلا يقارعلا يبخلا 2 نبال حرش ١ ٠

 .«لمألاو ٠

(1) 

() 

(۳) 

(4) 

(6) 

030 

(Vv) 

 ءالعل هفلأ .يدسألا يشرقلا ايركز نب دمحأ نب ناميلسل حرش - ١

 .(5418) مقر تحت دسألا ةبتكمب طوطخم

 ۱۸١٦/۲. نونظلا فشك : رظنا

 هخيرات هقفلا لوصأ ٠١8/7. نيبملا حتفلا ٠٠٠١/١. يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط
 .١78ص هلاجرو

 يبرعلا بدألا خيرات ۱۸١٤/۲. نونظلا فشك ١١١/۲ -١1١14. نيبملا حتفلا :رظنا
 .7587ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۴۴۵ /ه ناملكورب لراكل

 )۸٤(. مقر )۱۱۳۸١(« مليف وركيم وهو ١/ ۴٠٠. ناملكوربل يبرعلا بدألا خیرات
 .هيلع ٌتعلطا دقو -تاطوطخملا مسق- رصمب ةيموقلا بتكلا رادب روميات لوصأ

 ١١۸/۲. نيبملا حتفلا 1۸٠١. /۲ نونظلا فشك .45/5 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا
 .۲۹۱ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ

 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات .7/7*1 نيبملا حتفلا .1896 /؟نونظلا فشك :رظنا
 ."٠"”ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ "6

۹۳ 



 . "ھ٣۷۰ و ه595) نيب ام سراف مكاح يناثلا نيدلا

 يداوجلا وأ «يراوخلا فسوي نب مالسلادبع نب دمحمل حرش - ۳

 ."(ه١٠۷ ةنس يلاوح يفوت)

 يرازقلا حاكرف نب نلمحرلادبع نب ميهاربإ نيدلا ناهربل حرش - ٤
 ."(ه۷۲۹ ت) ىعفاشلا

 ت
 اضيأ ٠

 .؟(ه۷۳۲ ت) يرتستلا دعسأ نب نيدلا ردبل حرش 6

 رصتخملا رصتخاو «(ه۷۳۲ ت) يربعجلا ميهاربول حرش ۔ 5

(o) 

 . ۷۳۸ ت) يدركلا كلملادبع نب نامثعل حرش - ۷

 . ۷۳۹ ت) ىبلحلا یئاطلا نيدلا رخفل حرش ۔ ۸

 . (ه١٤۷ ت) يطانرغلا ىنانكلا ىلع نب هللادبعل حرش ۔ 4

 ٠ - ت) ىسقافسلا نيدلا سمشل حرش ۷٤٤ه(.

)1( 

 مف

)۳( 

)€( 

)6( 

0 

(¥) 

(A) 

 ىلا

 ١/ ۴۳١. ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 .””ه /ه ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ٠٤١. /7 نيبملا حتفلا .1868 /؟ نونظلا فشك :رظنا

 ."١١ص

 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات .57١/؟ نيبملا حتفلا .1868 4 /؟ نونظلا فشك :رظنا

 ١". 4ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ."8 /ه

 هقفلا لوصأ ٠٤١/۲. نيبملا حتفلا .845/56 يكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا

 ."5١ص هلاجرو هخيرات

 .18857/؟ نونظلا فشك : رظنا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ٠٠١. /۲ نيبملا حتفلا ٠٤١/١. يكبسلا تاقبط :رظنا

 .۳۲۲ص

 5١54. ص ةيكزلا رونلا ةرجش ٠١١/۲. نيبملا حتفلا :رظنا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ٠٠١. /؟ نيبملا حتفلا ۲٠۹. ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 ."١77ص
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 ١ - ت) يِلاَخْلَخلا رفظم نب دمحم نيدلا سمشل حرش ۷٤٠١ه.

 :ناونعب (هال54 ت) يناهفصألا نلمحرلادبع نب دومحمل حرش - <١"
 . "”بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب»

 . ھ۰٥۷ ت) يسنوتلا ينانكلا نوراه نب دمحمل حرش - ۳

 . ©(هاله٠ ت) يزارلا ىيحي نب ليعامسإ نيدلا دجمل حرش - 4

 . "2(ها/له# ت) يمجعلا نيدلا نيزل حرش - 8

 نب يلصوملا نيسحلا نب يلع نسحلا يبأ نيدلا نيزل حرش - 5
 , وم ت) ةنيوع خيشلا

 يشاوحلا هيلعو .””(ها/ه5 ت) يجيإلا نيدلا دضعل حرش ۷

 ملعي مل ةلاسر كانهو ء(ه۷۹۳ ت) ينازاتفتلا نيدلا دعس ةيشاح أ
 هدمحن هلل دمحلا» :اهلوأ دعسلا ةيشاح ىلع تاالاكشإ نع ةبوجأ يف 0

 .“«خلإ ...

 :ةيتآلا يشاوحلا اهيلعو (ه١١۸ ت) يناجرجلا فيرشلا ةيشاح - ب

(1) 

(۲) 

)۳( 

 عه

 هر

0 

(¥) 

(A) 

 ٠۸١١. /۲ نونظلا فشك ١8. /۲ نيفراعلا ةيده ٠٤٤/١. بهذلا تارذش :رظنا
 ةيرهزألا ةبتكملا ."57/6 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات . ٤ ۱۸١ /۲ نونظلا فشك :رظنا
 .اقب رهظم دمحم روتكدلا قيقحتب عوبطم وهو (418141) مقر يرهوج (1664)
 ١5. 6ص هاّبأ دلو راتخملا دمحم روتكدلل يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم :رظنا
 1 .18688 /۲ نونظلا فشك : رظنا

 هقفلا لوصأ .١17١/؟ نيبملا حتفلا .۷۷ ص ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا :رظنا
 ۳٤۲. ص هلاجرو هخيرات

 ۷٠٠/١. نيفراعلا ةيده ١۷۲/۲. نيبملا حتفلا .1885/7” نونظلا فشك :رظنا
 حتفلا .885/8-89 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات .1867 /؟ نونظلا فشك :رظنا
 .177 /7؟ نيبملا
 )۱۳٤۳(. مقر (عيماجم89) ةيرهزألا ةبتكملاب ةدوجوم

4° 



 .''"(ه457 ت) يلايخلا ىسوم نب دمحأل ةيشاح -

 . (ه۸۹۱ ت) كيب رضخ نب اشاب بوقعيل ةيشاح -

 . 292(ه901 ت) هداز بيطخل ةيشاح -

 .(ه١٠۹ ت) ينالطسقلا ىفطصم نيدلا حلصمل ةيشاح -

 . م۳ ت) يزاريشلا نيدلا ردصل ةيشاح -

 . (ه۸٠۹ ت) يناودلا دعس نب نيدلا لالجل ةيشاح -

 . (ه۸٠۹ ت) ينيسحلا نيدلا لضفأ نب ديمحل ةيشاح -

 . (ه۰٥۹ ت) يلبدرإلا نيسحل ةيشاح -

 .(ه۹۷۷ ت) ديعس نب نيسح نيدلا جاتل ةيشاح -

 .(ه١۸٠٠ ةنس دعب يفوت) ينانبلا يلع نب بوقعي دمحمل ةيشاح -

 .(ه54١١١) ةنس يف اهبتك لوهجمل ةيشاح

 .(ه78١1 ت) يراسناوخ لامج اقآل ةيشاح

 .(ه58١١ ت) يوفكلا ديمح دمحمل ةيشاح -

 ْ .(؟ ت) يذابازاقلل ةيشاح

 .(؟ ت) يساويسلا مامإ نب ليعامسإل ةيشاح -

 .(؟ ت) يورهلا نسحل ةيشاح -

 .18819/7 نونظلا فشك :رظنا (۱)
 .1885 7/7 نونظلا فشك :رظنا (۲)

 .١40ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ */5١. نيبملا حتفلا :رظنا (۳)

 )٤( نونظلا فشك :رظنا ۲/ ۱۸١۷.

 1١/۳. نيبملا حتفلا :رظنا ()
 .7//1881؟ نونظلا فشك :رظنا (5)

 .18857/؟ نونظلا فشك .(418) مقر «(عيماجم )١54 ةيرهزألا ةبتكملا :رظنا (۷)

 .18857/7؟ قباسلا ردصملا :رظنا (۸)
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 . . ءانثلاو

(000 

 مف

(۳) 

(4) 

(6) 

030 

(۷) 

(A) 

)4( 

 .(؟ت) ىلاخلخلا نيسح لم ديسلل ةيشاح

 دمحلا لهأ اي مهللا كدمحأ» :اهلوأ ينوماشلا نسحل ةيشاح -
4 

 .(ه١٠۸ يلاوح يفوت) يرهبألا دمحأ نيدلا فيسل ةيشاح -

 .(ه١۸۸ ت) ورسخ ىلوملا خيشلل ةيشاح -

 . ۸۸۷ ت) ىسوطلا ىلع نيدلا ءالعل ةيشاح - ج

 .“^(؟ ت) ناكي نب اشاب يلاب خيشلل ةيشاح  ح

 اشاب يلاب ذيملت «نوسماسلا دمصلادبع نب نسحل ةيشاح اخ
 . )ھ٩۸۸ ۰۸٥٥ ىناثلا دارم دهع ىف ىفوتملا)

 تر يفنحلا يناورشلا نيدلا باهش نب دمحم نيدلا سمشل ةيشاح د
 ن3
(A۹۲ `. 

 . ھ۳

 .(ه٩۹۱ ت) ىنازاتفتلا ديفحل ةيشاح - ر

 . “^۹۱۸ ت) ىناودلا نيدلا لالجل ةيشاح - ز

 .(؟ ت) لضفلا نبال ةيشاح - س

 رظنا
 رظنا
 رظنا
 رظنا
 : رظنا

 رظنا
 رظنا
 :رظنا

 رظنا

 .(18840) مقر «(عیماجم )٩۲٤ ةيرهزألا ةبتكملا :

 ۱۸١۷. /۲ نونظلا فشك :

 .18685 2318487 /۲ نونظلا فشك :

 ۱۸١٦/۲. نونظلا فشك :

 .1865/7؟ نونظلا فشك )٤٤۳١(. مقر (عيماجم ۱۹۸) ةيرهزألا ةبتكملا

 ۱۸١۷. /۲ نونظلا فشك :

 ۱۸١۷. /۲ نونظلا فشك :

 .1۲ /" نيبملا حتفلا .184865/7 نونظلا فشك ١1١٠١/8. بهذلا تارذش

 .18657/7؟ نونظلا فشك :

۹۷ 



 .(؟ ت) ينئارفسإ هاشبرع المل ةيشاح - ش

 .(؟ ت) يفاوخلا يلع دمحمل ةيشاح - ص

 .“(؟ ت) برع خيشلل ةيشاح - ض

 .(؟ ت) يذابارتسإللا عفاش دمحم نب يدهم نب دمحمل ةيشاح  ط

 . (؟ ت) بيطخلا نبال ةيشاح  ظ

 . (؟ ت) نيدلا ردص ريمل ةيشاح - ع

 ت) رهزألا عماج خيش «يوازيجلا دمحم لضفلا يبأل ةيشاح  غ

 . (ةفينم تاقيقدتو « ةفيرش تاقيقحت» : ناونعب 06 )م1۹۷

 . v7“ ت) يزاريشلا زوركيت نب نيدلا دجمل حرش ۔ ۸

 ةياهن» :ناونعب «''”(هاله8 ت) يونوقلا نيدلا بحمل حرش -4

 ىهتنم رصتحم حرش) وأ «بجاحلا نبا رصتخم حرش يف بغارلا دصقم

 .«بجاحلا نبال لمألاو لؤسلا

(01) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(6) 

0) 

(¥) 

 ٠ _ ت) يرئازجلا يئاجبلا سابعلا يبأل حرش ۷٦٠ه( .

 .18857/7؟ نونظلا فشك : رظنا

 .18857/7؟ نونظلا فشك : رظنا

 ٠۸١١/۲. قباسلا ردصملا

 .ه ۱۳١٣۳۲ ةنس ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطمب عوبطم

 ةبتكمب طوطخم وهو 0177 /؟ نيبملا حتفلا ۸۳/١. ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا

 .(5859) مقر تحت دسألا

 ۲۸/٤". ةنماكلا رردلا .178/؟ نيبملا حتفلا .185/5 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :رظنا

 يجاح خيشلا لاق .1865 7/7” نونظلا فشك .؟44ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ

 يلع نيدلا ءالع خيشلا نب دمحم ءانثلا وبأ «نيدلا بحم هحرش نممو» :ةفيلخ

 نسحأ نم وهو «نيءزج يف ها/ه8 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يرهاقلا مث «يونوقلا
 .ها «.هحورش

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .57 7/7 نيبملا حتفلا .57”ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 ."هاص

۹۸ 



 ١" "'(ها/#5 ت) يكبسلا نيدلا ءاهبل حرش .

  _ ۲ت) يغارملا مالسلادبع نب يلولادبع نب نوراهل حرش
ET 

 . (ه۷٦۷ ت) يدنجلا قاحسإ نب ليلخل حرش _ ۴۳

 . )ھ۸٦۷ ت) يدادغبلا ركسع نبال حرش - ۳٤

 يبأ نب دمحم نب نيدلا زعل ةيشاح هيلعو 2 *0(بجاحلا نبا رصتخم نع

 . 2(ه419 ت) ةعامج نب ركب

(000 

00 

 هيف

(4) 

(6) 

050 

(v) 

(A) 

 . ۷۷١ ت) يقلاملا نيسحلا نب دمحمل حرش 5

 . ””(هالال4 ت) ينوهرلا ىسوم نب ىيحيل حرش ۷

 لوصأ .1868/7 نونظلا فشك .1957/7 نيبملا حتفلا ۸١/١. علاطلا ردبلا :رظنا

 ."هه ص هلاجرو هخيرات هقفلا

 .18857/7 نونظلا فشك :رظنا

 يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم .1888/7 نونظلا فشك .857/7؟ ةنماكلا رردلا :رظنا

 5!١. 5ص

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۱۸۷/۲ نيبملا حتفلا .۲۲۲ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 . "۹٥ص

 ٠۸١١ /۲ نونظلا فشك .۱۹۱/۲-۱۹۲ نيبملا حتفلا ٤٤٥/۲. ةنماكلا رردلا :رظنا

 ةبتكملا ."54ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۳۳۹ ١/ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات

 مقر رصمب ةيموقلا بتكلا رادب طوطخم وهو )٤۸۲٠١(« مقر يبابمأ )١1801١( ةيرهزألا

 انتلئاع .ةنازخ يفو 71707/4(0) مليف وركيملا مقر )۲۷۳٤٤( ةيمومع هقف لوصأ (۲۱۹)

 دمحم يلع نيخيشلا قيقحتب عوبطم نآلا وهو ءدسألا ةبتكم ةخسن نم ةروصم ةخسن

 .دوجوملادبع دمحأ لداعو «ضوعم

 2.1888 /۲ نونظلا فشك :رظنا

 4٠/8". ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 خيرات .۱۹۷/۲ نيبملا حتفلا .194 ۰۱۳۷/۱ ولولح خيشلل عماللا ءايضلا :رظنا

 ."58ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۳۳۹ ٩/ ناملكوربل يبرعلا بدألا

۹۹ 



 .٠ (ه٦۷۷ ت) يرامغلا نيدلا سمشل حرش - ۸

 .“(ه١۷۷ ت) يطساولا ينيسحلا فيرشلا ديسلل حرش _ ۹

 . دودرلاو دوقنلا» :ناونعب «(ه

 ١ ت) يطاسبلا نيدلا ملعل حرش ۷۸١ه(“.

  - ۲ةعبسلا» :ناونعب «(ه٦۷۸ ت) ينامركلا نيدلا سمشل حرش
 . «ةرايسلا

(0) 

00 

 فيفإ

(€) 

(6) 

030 

(Vv) 

(A) 

 . "”(ها/ل44 ت) يلصوملا نيدلا زعل حرش - ۴۳

 . (ه۷۹۲ ت) يدخرصلا نيدلا سمشل حرش - ٤

 . “(ه۷۹۵ ت) يعبرلا سابعلا يبأل حرش _ ٥

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ۲٠٠. /۲ نيبملا حتفلا .۲۲۳ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 .۳۷۰ ص

 07/١". رطاعلا رطاخلا ةهزن 47١. /" ةنماكلا رردلا .545/5 بهذلا تارذش :رظنا
 هخيرات هقفلا لوصأ ."40/8 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ۲٠۳/۲. نيبملا حتفلا

 ."ا/ 4ص هلاجرو

 ۲۷١/۷. يلكرزلل مالعألا ۲٠۹/۲. نيبملا حتفلا .1884 /7 نونظلا فشك :رظنا

 ."١8ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ۳۳۹/٩. ناملكوربل يبرعلا بدألا خیرات

 4٠/8". ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات ۲٤١. 2777”ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ۲٠٠/۲. نيبملا حتفلا 9١/5". ةنماكلا رردلا :رظنا

 نيدلا سمشل نأ ۳۳۹/۰ يبرعلا بدألا خيرات هباتك يف ناملكورب ركذ دقو ."١8ص
 دوقنلا» :باتك نأ فورعملاو .«دودرلاو (لوقنلا) دوقنلا» :ناونعب ًاباتك ىنامركلا
 .(ه٦۷۸ ت) ىفنحلا ىتربابلل «دودرلاو
 لوصأ .177/؟ نيبملا حتفلا .191/6 يلكرزلل مالعألا ٤١/۳. ةنماكلا رردلا :رظنا
 ."87”ص هلاجرو هخيرات هقفلا
 لوصأ 5١16/7. نيبملا حتفلا .449 /# ةنماكلا رردلا ."؟8/ بهذلا تارذش :رظنا

 ."85ص هلاجرو هخيرات هقفلا

 .۲۱۸/۲ نيبملا حتفلا .٤۲۲ص ةيكزلا رونلا ةرجش ۳۳۸/١. بهذلا تارذش :رظنا
 ."٠4ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ

e 



000 
 . ا (ها8

 ت) يريبزلا يردنكسإلا دمحم نب دمحأ هللا ءاطع نبال حرش - ۷
00 °1( . 

 .(ه٤٠۸ ت) نقلملا نب نيدلا جارسل حرش

 ت) - ءاقبلا يبأ نيدلا جات - يكلاملا هللادبع نب مارهبل حرش 4
)£( 
(AA ‘o `. 

 نباب فورعملا ينيطنسقلا نيسح نب دمحأ سابعلا يبأل حرش ه٠

 لوصأ لئاسمل بلاطلا ميهفت» :ناونعب .(ه١٠۸ ت) ذفنق نباو «بيطخلا

 .` (همكأ

 .(ه۹١۸ ت) ةعامج نب نيدلا زع هللادبع يبأل حرش 5

 )١( ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا ۳۳۹/۰.

 .1868/؟ نونظلا فشك ٦/۳. نيبملا حتفلا .154ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (۲)

 ."4"ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .55١ص يكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم

 .1885/7 نونظلا فشك .۲۰۷-۲۰۸ /۳ نيبملا حتفلا ٤٤/۷. بهذلا تارذش :رظنا (6)

 ."4هص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۲۱۸/۰ مالعألا

 حتفلا .۲۳۹ص ةيكزلا رونلا ةرجش 54٠/8. ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا (6)

 .55١<ص ىكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم .18688/7 نونظلا فشك ١7. /* نيبملا

 هقفلا لوصأ ىلإ لخدم .1۸/۳ نيبملا حتفلا .٠٠٠ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (5)

 4٠. 5ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .157ص يكلاملا

 لوصأ ىلإ لخدم 4٠/8*. ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات /١19. نيبملا حتفلا :رظنا (5)

 .40ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .15١ص يكلاملا هقفلا

 هقفلا لوصأ 5 مالعألا .۲۲/۳-۲۳ نيبملا حتفلا .۱۳۹/۷ بهذلا تارذش (۷)

 .١١4ص هلاجرو هخيرات

١١ 



 . 14 ت) يلمرلا نيسحلا نب دمحأ نيدلا باهشل حرش -

 ."”ه8148 ت) يناسملتلا وغاز زا نبال رصتخملا ضعبل حرش 64

 تر يريونلا دمحم نب دمحم مساقلا يبأل ةدوسم يف حرش 06

6 
 „` (هماله

 ىلع فقأ مل) يسنوتلا يريتسنملا دمحأ سابعلا يبأل حرش 5

 «*!(هتافو خيرات

 نب دمحمل تاقيلعت هيلعو «مالسإلا خيشب ىمسي نمل حرش -

 . 2(مم58 ت) ىسدقلا يدسألا دمحم

 .؟(ه١۸۷ ت) يكلاملا نيدلا ردبل حرش _ ۸

 . (ه٤۸۷ ت) ةيلماكلا مامإ نب نيدلا لامكل حرش 8

 . “(ه٤۸۹ ت) ىسنوتلا ىكيرتلا هللادبع ىبأل حرش 65

 لوصأ .1885/7؟ نونظلا فشك ۲٤۸/۷. بهذلا تارذش 494/١. علاطلا ردبلا :رظنا )١(

 .47"ص هلاجرو هخيرات هقفلا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ."” /* نيبملا حتفلا .75 4ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (0)

 .475ص

 .57١ص ىكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم .554”ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (۳)

 نيب ىه ىتلاو ءرشع ةعباسلا ةقبطلا ىف ٠٠٤۲ص ةيكزلا رونلا ةرجش بحاص هركذ (4)
 ٠ .1597ص نئكلاملا هقفلا لوصأ ىلإ لخدم :رظناو .ه 880 ىلإ ه ٠8

 1 84٠. /8 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا ()
 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ */4١. نيبملا حتفلا .595ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا (5)

 .475ص

 لوصأ ٤۳/۳. نيبملا حتفلا .۲۷۸/۷ يلكرزلل مالعألا .145 /7 علاطلا ردبلا :رظنا (۷)

 .4"ه ص هلاجرو هخيرات هقفلا

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .ه١۷/۳ نيبملا حتفلا .٠٠۲ص ةيكزلا رونلا ةرجش. :رظنا (۸)

 . 4 ص

1۰۲ 



 ت) ىكلاملا باطحلا هللادبع ىبأل رصتخملا ىلع قيلعت - ١"

a 

 . (ه۸١٠٠٠ ت) ىفارقلا نيدلا ردبل رصتخملا ىلع قيلعت - ۲

 .(ه١١٠٠ ت) يئالدلا سابعلا يبأل حرش _ ۳

 . ۰(7 تر يداهلادبع نب رداقلادبعل حرش 5:

 «*(ه۸١١١ ت) ينميلا يلبقملا يرهم نب حلاصل حرش "8

 .«بجاحلا نبا رصتخم حرش بلاطلا حاجن» :ناونعب

(00 

00 

(۳) 

(0 

(6) 

(0 

(¥) 

(A) 
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 .(؟ ت) يناورش ازريمل حرش - 5

 .(؟ ت) يناهفصألل حرش - ۷

 . ©(4849) مقر سیراب «حيضوتلا» :ناونعب لوهجمل حرش ۔ ۸

 .(1۰۸۷ - )١١85 مقر رئازجلا (ةعطق) لوهجمل حرش - 4

 .''(۲۱۰۳) مقر سیراب لوهجمل حرش -

 وص ي ۴ هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .اله /" نيبملا حتفلا ۲۸٦/۷. ىلكرزلل مالعألا : رظنا
 ص٤٦۷ .

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .۸۷/۳ نيبملا حتفلا ٠۲/۸. يلكرزلل مالعألا :رظنا

 448١. ص

 هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ .44 /" نيبملا حتفلا ."١١ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا

 . ۸۷٤ص

 ."40/8 ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ ۳۳۸/١. يبرعلا بدألا خيرات ۸۸/١. علاطلا ردبلا :رظنا

 ةخسن يهو «44171(2/) مقر يبابمأ )١١١4( ةيرهزألا ةبتكملا .۲۷ ص شماه لمآلا

 .مس (؟١) ءارطس (؟6) اهترطسمو ءةقرو (۹۸) يف داتعم ملقب دلجم يف
 ١/ ٠٤١. ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 .۳۳۹ /۰ ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 ."۳۹ /۰ قباسلا عجرملا :رظنا

 ,""ة97/ه قباسلا عجرملا :رظنا

 )١( قباسلا عجرملا :رظنا ٩/ ۳۳۹.



 .(؟ ت) يدمآلا ركب يبأل حرش ١-

 .©0(؟ت) بتاكلا نبال حرش - ۲

 .“(؟ ت) يفنحلا رسيلا يبأل حرش _ ۳

 .«بجاحلا نبا رصتخم حرش يف بلاطلا يفاكلا» :ناونعب

 يربعجلا ليلخ نب ميهاربإ نب رمع نب ميهاربإ ٌرصتخملا رصتخا دقو

 رمع نب نلمحرلادبع نيدلا لالج خيشلا همظنو “(ه۷۳۲ ةنس ىفوتملا)
 . (ه٤۸۲ ةنس ىفوتملا) ينيقلبلا

 گکچ کو

 .۲۱۹/۱ عماللا ءايضلا :رظنا ()

 64/١. يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك :رظنا (9)

 .1888 /؟ نونظلا فشك :رظنا 9

 ."6١ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ ١47. /7 نيبملا حتفلا :رظنا (4)

 .1885/؟ نونظلا فشك :رظنا (8)

١ 



 ثلاثلا ثحبملا

 بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ جيرخت

 ءةغلاب ةيمهأ نم جيرختلا بتكل ام ملعلا لهأ ىلع ىفخي ال
 عرش دقف ءاهيفلؤم دصاقم نيابتو ءاهفيناصت فالتخا ىلع ةليلج ةبترمو
 «ةيلوصألاو ةيهقفلا بتكلا ضعب جيرخت يف ثيدحلا ءاملع نم ةعامج

 بتك نم اهناظم نم ثيداحألا كلت اوجّرخف ىدجلا دعاس نع اورمشو
 امو ثيداحألا كلت ليلعت نايب عم «ةرماعلا اهنيواودو ةفرشملا ةنسلا
 ءنفلاو نأشلا اذه ةمئأ نم اهححص نم ركذو طقسو نهو نم اهقرط
 «ثيدحلا قرط ضعب يف تادايزلاب ءانتعالاو ءاهيف فالخلا ماقم ريرحتو
 «ةيعرشلا ماكحألا ضعب اهيلع موقت دئاوف نم هيلع تلمتشا امو

 .ةيلوصألا تالالدلاو

 لؤسلا ىهتنم رصتخم» باتك تجّرخ يتلا بتكلا كلت نيب نم نإو
 «بجاحلا نب ورمع يبأ ةمالعلا مامإلل «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو
 ًامامتها يلوأ دقف .بالطلاو ءاملعلا دنع ايلعلا هتلزنمو «باتكلا اذه ةناكملو
 دق هنأ امك «ةلقتسم بتك يف هجيرختب اونتعا دقف «ثيدحلا ءاملع نم ًاغلاب

 تمع دقف «ملعلا لهأ نم دحاو ريغ هلكشمو هضماغ نع حازأو هحرش

 ؛تافلؤملا ضعب هب ىظحت ام اذهو « ةيثيدخلاو ةيلوصألا ةيحانلا نم هتدئاف

 «مهئشانو مهملاع سانلا دنع ةرشتنم اهلعجي ام عويشلا نم اهل بتكي ثيح
 دقو اذه .توفي دق امل كاردتساو «هيلع قيلعتو «هل سيردت نيب ام كلذو
 :مهنم نيثدحملا نم دحاو ريغ هجيرختب ماق

1۰0 



 يلبنحلا يداهلادبع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامإلا ١

 ركذ .بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ىلع مالك هل للا همحر (ه٤٤۷ ت)

 نم ًادحأ رأ مل ينكل «"هتمجرت يف يطويسلا نيدلا لالج مامإلا كلذ

 .هنم ذخألا ىلع صن باتكلا ثيداحأل نيجرخملا

 باتك يأ - هرصتخاو» : "نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح خيشلا لاق

 ةنس ىفوتملا يربعجلا رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب خيشلا - يداهلادبع نبا

 ها .«رصتخملا راصتخا يف ربتعملا باتكلا» هامسو .ه

 جّرح «(ه١۷۷ ت) يكبسلا نيدلا جات يلوصألا ظفاحلا مامإلا - ۲

 ««بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر حرش يف رصتخملا ثيداحأ

 . رصتخملا ثيداحأ جيرخت يف هدعب ءاج نم لك دمتعا هيلعو

 ء(هالال4 ت) يقشمدلا ريثك نب رمع نب ليعامسإ ظفاحلا مامإلا ۳

 نبا رصتخم ثيداحأ ةفرعمب بلاطلا ةفحت» هامسأ رصتخملا ىلع جيرخت هل

 . «بجاحلا

 ت) يشكرزلا رداهب نب هللادبع نب دمحم يلوصألا ظفاحلا مامإلا

 ثيداحأ جيرخت يف ربتعملا» هامسأ رصتخملا ىلع جيرخت هل .(ما4

 . «رصتخملاو عاملا
 نيسحلا يبأ مامإلا نب رمع صفح وبأ نيدلا جارس ظفاحلا مامإلا -

 ىلع جيرخت هل دهم54١ ت) يعفاشلا يراصنألا دمحم نب دمحأ نب يلع

 ««بجاحلا نبا ثيداحأ ةفرعم يف بغارلا لومأم ةياغ» هامسأ ًاضيأ رصتخملا

 . *”بلاغلا يف رداصملا ضعب ىلإ وزعلاب هيف ىفتكا ءًادج رصتخم وهو

 .1885/؟ نونظلا فشك .0؟ 6ص يطويسلل ظافحلا ةركذت :رظنا )١(

 ٠ 231865/7 نونظلا فشك (0)
 نم ريتسجاملا ةجرد ىلع هب لصحو «هقيقحتب يِسْيبُحلا ديمح نب ينغلادبع روتكدلا ماق (۳)

 .عبط دقو ءةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج

 ةعماجلا نم هاروتكدلا ةجرد ىلع هب هب لصحو «هقيقحتب يرقشق ميحرلادبع روتكدلا ماق (4)

 . عبط دقو «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا
 مقر تحت اشاب ميهاربإ داماد ةبتكم «لوبنتساب ةيناميلسلا ةبتكملا يف ةخسن هنم دجوت (0©)

 .۷*ص بلاطلا ةفحت ققحم :ةمدقم : رظنا .(عومجم 545/1)

 ك٠



 ثيداحأ جرخ .(هممه” تر ينالقسعلا رجح نبأ ظفاحلا مامإلا -

 ثيداحأ جيرخت يف ربَخلا رْبُخلا ةقفاوم» هامسأ باتك يف تسلا

 نبا ظفاحلا اهالمأ لامأ نع ةرابع وهو ءريبك باتك وهو "صتخملا
 .هديناسأب ثيداحألا قوسيو «هبالط ىلع رجح

 ءانغتسالا ىنعي ال باتكل نيجّرخملا ددعت نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 هتيمهأ باتك لكلو ءهجهنم مامإ لكلو ءريرحت لضاف لكل ذإ ؛اهدحأ نع
 امأ» ز٠ ريبحلا صيخلتل هباتك ةمدقم ١ يف رجح نبا ظفاحلا لاق دقو ؛ءايازمو

 نب نيدلا ر زرع يضاقلا : : مهنم نيرخأتملا نم ةعامجل هيعس هلا ركش يعفارلا

 يلع نب رمع نيدلا جارس ةمالعلاو «شاقنلا ةمامأ وبأ مامإلاو «ةعامج

 مهنم لك دنعو «يشكرزلا هللادبع نب دمحم نيدلا ردبو «يتفملا يراصنألا
 .ها . «دئاوزلاو دئاوفلا نم رخآلا دنع سيل ام

 تاج >2

 هاروتكدلا ةجرد ىلع هب لصحو «لوألا مسقلا قيقحت ىلع دمحلا هللادبع روتكدلا ماق )١(
 خيشلا قيقحتب نيدلجم يف باتكلا عبط دقو «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلا نم

 .يئارماسلا يردبلا يحبص خيشلاو .«يفلسلا ديجملادبع يدمح

 4/١. ريبحلا صيخلتلا (۲)

1۰¥ 



 عبارلا ثحبملا

 رصتخملا يف بجاحلا نبا تاحاطصم

 ضعب فظوي هودجوف «بجاحلا نبا مالك رصتخملا حارش عبتت

 نوكيل ؛اهيلإ ريشأ نأ ّىلع ًامازل ناك اذل ؛اهيناعم اوحضوف «تاحلطصملا

 ةنيب ىلع «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم» ئراق

 ا .تاحلطصملا هذه رمأ نم

 حيحصلا ليلدلا ىلإ ريشي هنإف ؛هاَنَل» :بجاحلا نبا لاق اذإ :اَنَل ١

 .هبولطم ىلع
 نبا مالك هحرش دنع "رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق

 ءرهطلل ءرقلا نأ :انل حصألا ىلع عقاو كرتشملا :ةلأسم» :بجاحلا

 ربعي هنأ يف فنصملا درطا دق» :«حيجرت ريغ نم لدبلا ىلع ًاعم ضيحلاو

 .ها : هيضتري يذلا راتخملا بهذملا ليلد نع «انل» :هلوقب

 بجاحلا نبا مالك هحرش دنع "رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو

 ىلإ «انل» ظفلب ريشي هنأ رصتخملا اذه يف همالك ءارقتساب ملع دقو» : قباسلا

 0١ .ها .«هبولطم ىلع حيحصلا ليلدلا

 ليلدلا ىلإ ريشي هنإف ؛«لدُعشا» :بجاحلا نبا لاق اذإ :ٌلِدْتْسا  "؟

 ش ا .هبولطم ىلع دسافلا

 155/١. رصتخملا نايب (۲)



 ليلد نع ؛َلِدّيْسا» هلوقبو» : ”رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
 .ها .«هفيزي يذلا راتخملا

 ليلدلا ىلإ ؛َلِدُتْسا» ظفلبو» : رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو
 .ها .«هبولطم ىلع دسافلا

 بجاحلا نبا مالك هحرش دنع ' ””بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 اهنأل ؛تايمسملا رثكأ تلخل ؛نكي مل ول :(َلِدُيْساَو» : كرتشملا ةلأسم يف
 ال فنصملاو .ليلدب عوقولا ىلع «لِدُتْسا » :حرشلا» :«ةيهانتم ريغ

 .ها .«ًاردان الإ َهُنَدُيَد كلذو ؛ (َلِديْسا» ظفلب هنع ربع كلذلف ؛هيضتري

 .«حبذلاب رم السلا هيلع ميهأربإ نأب ٌلِدُيْساَو»

 لوق تحت ؟*”دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف يناجرجلا فيرشلا لاق
 اذه فلاخ دق» : هفيزي يذلا راتخملا ليلد نع ٌلِدّيْسا هلوقبو» : حراشلا

 هيلع ميهاربإ نأب ٌلِدُيْساَو ١ :لاق ثثيح ؛خسنلا ثحابم يف حالطصالا

 لصأ يقبف «هنع باجأو « ضارتعالا هيلع دروأ دق هنإف ؛«حبذلاب ما مالسلا

 .ها .«ًاملاس ليلدلا

 ليلد ىلإ ريشي هنإف ؛«اولاق» :بجاحلا نبا لاق اذإ :اولاق - ۳

 نع «اولاق» هلوقبو» : رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق
 اذإ اذه «هعابتأ ىلإو ءهيلإ رظن ًادحاو روكذملا ناك نإو «فلاخملا ليلد
 وأ ءهمساب بهذملا يذ ركذب هنع ربع الإو «ًانيعتم فلاخملا بهذملا ناك

 )١( بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ١/178.

 ) )۲رصتخملا نايب ١/١1514.

 50/١#. بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر (©)

 ٠١۸/١. دضعلا حرش ىلع يناجرجلا ةيشاح (54)

 178/١. بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش (©)

۹ 



 ««مامإلا» ء«يضاقلا» ًالثم لوقيف «بهذملا ركذي وأ «بهذملا ىلإ ةبسنلاب
 .ها .« «ميرحتلا» ««ةحابإلا» وأ «(مرحملا» «(حيبملا» وأ

 ليلد ىلإ «اولاق» ظفلبو» : ”رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا لاقو
 .ها .«لطابلا بهذملا

 ةيعرشلا» ةلأسم يف "رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق :اّمَأ - 4
 نآرقلا نوكي نأ مزلي هنألف ؛ ةيناثلا امأو» : بجاحلا نبا لوق حرش يف «ةعقاو

 ةمدقملا ىلإ (هاَّمأ» ب) هب ريشي رصتخملا اذه عضاوم عيمج يف :(ًايبرع

 .ها .(«ةيئانثتسالا

 ىف در ‹باوجلا «ّبيجأ» عقو ثيح در «باوجلا «ّبيجأ -

 .مصخلا ةلدأ نع باوجلا :مهب دارملاف ءرصتخملا

 ةبوجألا نعو» :"”رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق
 .ها .«هوحنو «دُر» وأ ,«باوجلا» وأ ؛َبيِجَأ١ ب

 ىف (دروأ ‹ضرتغا «ليق» عقو ثيح : دروأ ‹ضرتغا ‹لیق -

 .لاؤسلا : مهب دارملاف رصتخملا

 لاؤسلا نعو» : رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق
 .ها .« اًدروأ) وأ .«ضرُتْغا» وأ ««ليق»ب

 ىضاقلا :هب دارملاف .«ىضاقلا» بجاحلا نبا قلطأ ثيح :ىضاقلا - ۷

 .ينالقابلا بيطلا نب ركب وبأ

 يف «يضاقلا» رصتخملا يف قلطأ ثيحو» : © بتعملا ىف ىشكرزلا لاق

 ثيحو «بيطلا نب ركب وبأ ىضاقلا :هب دارملاف ءانباحصأل لوصألا بتك

 )١( رصتخملا نايب ١/155.

 .۲۲۲/۱ رصتخملا نایب (۲)

 ٠۲۸/١. بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش (۳)

 ٠۲۸/١. بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش )٤(

 158/١. رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن (ه)

۱11۰ 



 :هب دارملاف ةلزتعملا نع انباحصأ بتك يف وأ ؛ةلزتعملا بتك يف قلطأ
 ۰ .ها .«يئابجلا رابجلادبع

 يح «ربخلا فيرعت يف حالطصالا اذه بجاحلا ٌنبا فلاخ دقو
 قدصلا هلخدي يذلا مالكلا :ربخلا :ةلزتعملاو ‹يضاقلا لاق» :لاق

 .«بذكلاو

 ام ىلع رهاظلا» :دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق
 يف) يدمآلا حرص نكل ءركب وبأ يضاقلا هنأ باتكلا اذه يف هبأد نم فرع
 نم وهو «رابجلادبع يضاقلا هنأب نيحراشلا روهمجو ٠١(. /۲ ماكحإلا
 .ها .(«ةلزتعملا

 ظفل انه فنصملا قالطإ» :'"”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 نوقلطي ال نييلوصألا انباحصأ نإف ءًاوهس عقو هارأ رابجلادبع ىلع يضاقلا
 ةلزتعملا رابجلادبع ىلع اهقلطي امنإو «ينالقابلا نبا ىلع الإ ةظفللا هذه
 ةداع :نيهجو نم ينالقابلا نبا هنأ مهوأف ؛ةلزتعملا ىلع فطع دقو
 .ها .«ةرياغملا فطعلا ءاضتقاو «ةرعاشألا

 مامإ :هب دارملاف «ىهتنملا رصتخم يف «مامإلا» عقو ثيح :مامإلا -

 دارملاف رصتخملا يف «مامإلا» عقو ثيح» : ”ربتعملا يف يشكرزلا لاق
 ؛«ليق» ب هنع ربعي لب ‹ همسي ملف يزارلا نيدلا رخف امأو . نيمرحلا مامإ :هب

 .ها .«يدمآلل ًاعبت

 مامإ لاقف» :«هرسعل :مامإلا لاقف حبال :ليق ا لعلاوا :بجاحلا

 .45/؟ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح )١(

 .۲۸۹/۲ بجاحلا عفر (۲)

 154/١. رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن (۳)
 5٠/١-4١. رصتخملا نايب (5)
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 نم يرورض هنأل :ليقو» :بجاحلا نبا لوق حرش يفو .«هرسعل :نيمرحلا

 هنوكل ؛هديدحت نكمي ال هنإ :يزارلا نيدلا رخف مامإلا لاق» : .«نيهجو

 .هأ .(...نيهجو نم ايرورض

 بجاحلا نبا مالك حرش دنع ”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 «ةرعاشألا ناطلس «نيمرحلا مامإ ءينيوجلا يلاعملا وبأ مامإلا لاقف» :قباسلا

 .«هرسعل ؛دحي ال امنإ :ةعامجلا رفنضغو

 .فيرعتلا نع ًاّينغ ناكف ««يرورض هنأل» ؛دحي ال امنإ :«ليقو»

 0 هنإ : لقي 9 نكل « يرورض هنأ ا بهذ لوصحملا يف مامإلاو

 .ها .«بجومل

 :هب دارملاف ءىهتنملا رضتخم ىف «يرصبلا» عقو ثيح :يرصبلا 4

 يرصبلا هللادبع وبأ

 «يرصبلا» رصتخملا يف قلطأ ثيحو» :2”ربتعملا ىف ىشكرزلا لاق

 ١ .«نيسحلا وبأ ال ءهللادبع وبأ :هب دارملاف

 لوق تحت "”دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ىنازاتفتلا دعسلا لاق

 نأ مهوتي الئل ؛مسالاب َّحَّرَص» :«يرصبلا نيسحلا وبأو» :(دضعلا) حراشلا

 سيل هبهذم نإف ؛باتكلا اذه يف هبأد وه ام ىلع .هللادبع وبأ وه يرصبلا

 .ها .«ةصاخ ةهبشلاب طقسي اميف لب «ًاقلطم ًالقع لمعلا بوجو

E» 
 ص 107

 .550 2588/١ بجاحلا عفر 2(

 ١158/١. رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن (۲)

 .6/؟ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح (۳)

11۲ 



 .نابلطم هيفو

 .هبولسأ :لوألا بلطملا

11۳ 



 رصتخملا يف هجهنمو هبولسأ

 هبولسأ :لوألا بلطملا

 رِّيَمَت «نيرخأتملا نييلوصألاو ءاهقفلا دنع اهب ملسملا رومألا نم

 ةرابعلا ةبوعصب ةيلوصألاو ةيهقفلا هتافلؤم يف بجاحلا نبا مامإلا بولسأ
 .ىرخأ ًانايحأ زاغلألا دح ىلإ لصتو «ًانايحأ ىنعملا ضومغ مزلتست يتلا

 .رصتخملل نيحراشلا ضعب هبولسأ يف بناجلا اذه ىلإ راشأ دقو

 ًاحرش هحرشأ نأل تيدصتفا :'''رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 هجو نع فشكيو «هباعص ظفللا نم لّلذيو ,هقئاقد حضويو ,هقئاقح نيبي

 ًابنطم الو «لالخإلا ىلإ يدؤي ًاراصتخا رضتخم ريغ ًادصتقم ؟هّياقن يناعملا

 ريرقتو «هتالضعم حتفو «هتالكشم لح يف ًايعاس ؛لالمإلا ىلإ يضفي ًابانطإ
 .ها .«هدصاقم ىلع ةدراولا تاهبشلا عفدو «هدعاوق ريرحتو «هدقاعم

 رصتخملا نإ» :؟”رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاقو
 نب نامثع ورمع يبأ «نيدلاو ةلملا لامج «نيققحملا ةودق ةمالعلا مامولل

 - لوصألا بتك:يأ  اهنم يرجي «هنارفغب هللا هدمغت يكلاملا بجاحلا

 .۷-/۱ رصتخملا نايب قلد

 6/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش )0

١15 



 نم ةطساولاو .مهدلا نم ةحرقلاو «تمكلا نم ةرغلا ىرجم اهنم يرجي

 عيمج يف ءايكذألا هب رتهتساف ءراهتشالا نم ًايفاو ًأاظح قزر دقو ءدقعلا

 ءهمظن ةفاطلو «هملع ةرثكو «همجح رغصل كلذو ؛راتهتسا يأ راصمألا

 يذ لكل هتنورق حمست الو ءهباعص لذي ال ءمهفلا ىلع صعتسم هنكلو

 لوحف نم ريفغ ٌّمج هلحب لغتشاو ءءالضفلا نم دحاو ريغ هحرش دقو «ملع
 اولتجاو «قئاقدلا تيقب دقو «هراتسأ نم رارسألا لئالج اوزربأف ءءاملعلا

 «هب تفغش نمم ينإو «قئاقح مهنع تبجتحاو «هيناعم قئاقح نم يلجلا

 ىلإ يرمع ضعب تفرصو «هيناعمو هظافلأ لح ىلع يركف تلكو دقو
 نم تهبنتو «ةيفاخ اهنم يلع فخي مل ىتح «هينابمو هدصاقم صيخلت
 .ها .«ةيفاك ةلمج ىلع دئاوزلا دئاوفلا

 يف بيرغ رصتخم وه» :''"نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح لاقو
 يكاحي هداريإ نسحبو ءزاغلألا يهاضي هزاجيإ ةياغل ؛هنف يف عيدب ءهعنص
 . (زاجعإلا

 ىلع ةحيرصلا اهتارابعب لدت هحاَّرُش اهراتخا يتلا نيوانعلا نأ ىلع

 :اهنم هبولسأ ةبوعص

 ت) ديعلا قيقد نب نيدلا ىقتل «زونكلا رهظمو زومرلا فشاك» ١

 .(هالو'؟

 نيدلا نكرل «لمألاو لؤسلا رصتخم حرش يف لّقُعلاو دّقْعلا لح»  ؟
 .(هالا ش8 ت) يذابارتسإلا

 نيدلا سمشل «بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب» - ۳

 .(هال44 ت) يناهفصألا

 ت) يكبسلا نيدلا جاتل «بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر» 4

 .(هالالا

 .18661" /۲ نونظلا فشك (۱)



 : ِنْيَساَسَأ نيرمأ ىلإ ةلاصألاب دوعي هبولسأ ةبوعص يف ببسلا لعلو

 اذه هراصتخا يف بجاحلا نبا هرثآ يذلا زاجيإلا بولسأ - ١

 َنيِمَلاَعْلا بَ هلل دمَحْلا» : : هلوق يف ةحارص هنع نلعأ يذلاو ءرصتخملا

 .اًميِلْسَت َمَّلَسَو ٍدّمَحُم لاو ٍدّمَحُم انيس ىَلَع ُهللا ىَلَصَو

 ر اجيإلا ىلإ ا اهَلْيَمَو ءراگإلا نَع مهلا ٌَروصف ؛ تبار امل يَ :َكْعَي كَ
7 . 

 أ و ع هُئْرَصَما م ملا ٍلوُصَأ يف ذ اًرَصَتْحُم ُتْقَنَص ِراَصِيْخاإلاَو

 ِهِمُهَمَت ْنَع تيرألا دري ًالَو اص وِمَّلَعَت ْنَع بِلا دي ا ٠ عيِنَم لیسو

 .ها. دار

 هفيظوتو ؛لئالدلاو لئاسملل ىقطنملا ليلحتلاب ديدشلا هعولو ۲

 :هلوقك «هتياهن ىلإ رصتخملا ةيادب نم حضاولا يلدجلا يمالكلا قطنملل
 .كلذ ىلع ليلد ةيقطنملا هتمدقمو .«بيجأو ...اولاق» :و «(انلق ...:اولاق»

 زاجيإلا ىلإ هاجتالا وهو «فيلأتلا ىف ديدج هاجتال رداوبلا نم هذهو

 .راصتخالاو

 نوفلتخي حارشلا لعج امم ؛هبولسأ ضومغو ةبوعص ىلع ةلثمأ هذهو

 .ىرخأ انايحأ هترابعل مهمهف روصقب نوفرتعيو ءأنايحأ همالك هيجوت يف

 ةدراولا تاضارتعالا نم نماثلا ضارتعالا ىف بجاحلا نبا لاق ١

 عم ةلعلا يف ًافصو لعج ضرف لكو» : ريثأتلا مدع وهو «سايقلا ىلع

 .«امهيف راتخملا ىلع هريغ فالخب «دودرم هدرطب هفارتعا ١

 روصقلاب فرتعي نيحراشلا ضعب لعج امم ؛ةضماغؤ ةقلغم ةرابعلا هذه

 ضرف لك نإ:فنصملا لاقو» :''رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا لاق

 )١( رصتخملا نايب #/ 509.



 ىلع دودرم وهف هدرطب لدتسملا فرتعا نإف ءافصو ةلعلا يف لدتسملا هلعج

 .راتخملا ىلع لوبقم وهف هدرطب فرتعي مل نإو .راتخملا

 نيحراشلا نم» :2”دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو

 ؛مهفلا مدعب اوفرتعا نورخآو «همهفي مل هنأب دهشي امب ماقملا اذه رسف نم
 .ها .«هيلع ديزم ال امب هحيضوت يف  دضعلا يأ  ققحملا غلاب اذلو

 يف ةضراعملا وهو ءرشع سماخلا ضارتعالا يف بجاحلا نبا لاقو -
 ةلع ىعدملا نأل» :هلوق دعب «(«ةضراعملا فصو نم... : رخآ ىنعمب لصألا

 .«لالقتسالاب وأ ةيئزجلاب ىلوأب سيل

 نم» :فنصملا لوق اذه ىلعف» : ۳ صتخمل ا نایب يف يناهفص ألا لاق

 وأ ةيئزجلاب ىلوأب سيل ةلع ىعدملا نأل» :هلوق دعب «ةضراعملا فصو

 .هيف ةدئاف ال دئاز .«لالقتسالاب

 لاد ليلدلا نأ وهو ءرخآ هجوب ةمزالملا نايب نيحراشلا ضعب ررقو
 فصوو .لدتسملا فصو ىنعأ «نيفصولا نم دحاو لك ةيلع ىلع

 لقتسم ريغ وأ ءتوقلا وأ ءمعطلاك ًالقتسم دحاو لك ءاوس «ةضراعملا
 ‹«حراجلاب يفنحلا هيلع دازو ءةلع يعفاشلا هلعج اذإ ناودعلا دمعلا لتقلاك

 مزل ءةلع نيفصولا دحأ لعجو «لبقي مل اذإ هنإف ؛ةلع عومجملا نوكي ىتح

 .حجرم ريغ نم رخآلا ىلع نيزئاجلا دحأ حيجرت

 دقع قفاو «ةمزالملا نايبو ليلدلا ينعأ .,فنصملا ةرابعو :لاق مث

 وأ ةيئزجلاب ىلوأب سيل» :هلوق نإف ؛كسمتلا ال مومعلا يف ةلأسملا

 ذخأ ضرتعملاو ءًابكرم «ةلع ىعدملا فصولا ناك اذإ ام لمشي «لالقتسالاب

 .5557/؟ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح )١(

 ۲٠٤/۳. رصتخملا نايب (۲)
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 هيلإ مضو ءًافصو ةلع ىعدملا ناك اذإ امو «لالقتسالا ىعداو «هنم ًاءزج
 .هيف ترظن اذإ ىرت ام ىلع رخآ ًافصو ضرتعملا

 .ًادئاز «ةضراعملا فصو نم» :هلوق نوكي ال اذه ىلعو

 ىلوأب سيل» :فنصملا لوق نأل ؛رظن حراشلا اذه هركذ اميفو

 ءةلع ىعدملا فصولا ناك اذإ امل الماش ناك ول ««لالقتسالاب وأ ةيئزجلاب

 لبقت ال نأ مزل .«لالقتسالا ىعداو «هنم ًاءزج ذخأ ضرتعملاو ءابكرم

 ةديفم ةلع ىعدملا ءزج ةيلع تابثإ نوكي ال ذئنيح هنأل ؛ةضراعملا

 عرفلا يف مكحلا مزلي «ةلع ىعدملا ءزج ةيلع تبث ول هنأل ؛ضرتعملل

 الف .هيف ضرتعملا معز ىلع ةلقتسملا ةلعلا وه يذلا ءزجلا دوجو ةرورض

 .ها .«يل رهظ ام اذه .ةديفم ةضراعملا نوكت

 هب يتأي ام نأ :لصاحلاو» :''"بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 كّسمتلا سيلف «بسانم ًاضيأ ضرتعملا هب هضراعي امو «بسانم لدتسملا

 :اهب دارملا سيل انه ةضراعملا نأ هيلع ىفخي الو «هسكع نم ىلوأ امهدحأب

 نيليلدلا نم مهفي امك «لدتسملا هديري ام فالخب «ةيضتقملا ةلعلا
 ةلع تحلص امك مكحلا يف اهب قلعتي نأل ةحلاصلا ةلعلا لب «نيضراعتملا

 ًالثم اقفتا اذإف ءلصألا يف ال «عرفلا يف امهنع فالخلا أشنيو «لدتسملا
 ناك «هتبسانم هجو َنّيبو «معطلاب امهدحأ لتعاو «يوبر ّرَّبلا نأ ىلع

 !؟كلذ نيبتو بسانم ًاضيأ وهو «ليكلاب تقلعت ال مل :لوقي نأ ضرتعملل
 اذه .مكحت رخآلا كرتو ءامهدحأب قيلعتلا نأ حضو ءاهتبسانم تحال اذإو

 .ها .«ةيصاع َهَقِلَق يهو «باتكلا ةرابع نم هتمهف ام

 ىلع روهمجلا» :ةلأسم «خسنلا ثحابم يف بجاحلا نبا لاقو - ۲

 .«ًادبأ رمتسم بجاو موصلا» فالخب «أدبأ اوموص :لثم خسن زاوج

 ةيلعف ةلمجلا نوك نيب روهمجلا لوق ىلع قرف ال نأ مولعملا نم
 .«ًادبأ رمتسم بجاو موصلا» :وحن ةيمسا وأ ««ًادبأ اوموص» :وحن

 .4554/5-456 بجاحلا عفر كلف
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 ام اذهو ؛كلذ فالخ لمتحي ام بجاحلا نبا ةرابع يف عقو نكل

 لح ىف نافلتخي دضعلا ىضاقلاو «ىناهفصألا نيدلا سمش :نّيَحراشلا لعج

 خسن زاوج ىلإ روهمجلا بهذ» :""رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 فالخب .نييلوصألا ضعبل ًافالخ ««ادبأ اوموص» :لثم «ديبأتلاب ديقملا رمألا
 هنأ ىلع رثكألا نإف «ًادبأ رمتسم بجاو موصلا» :لثم «ديبأتلاب ديقملا ربخلا

 زاوج لوألا يف فنصملا نع راتخملاو .ضقانتلا موزلل ؛هخسن زوجي ال

 .ها .«خسنلا

 مكحلا :لوقأ» : ”رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاقو
 ««ًادبأ اوموص» :لوقي نأ لثم لعفلا ىف ًاديق ديبأتلا ناك نإ ديبأتلاب ديقملا

 ءاقب ةدمل ًانايبو «بوجولل ًاديق ديبأتلا ناك نإو ءهخسن زاوج ىلع روهمجلاف
 رمتسم بجاو موصلا» :لوقي نأ لثم اضن ناك نإف «هرارمتساو بوجولا
 .ها .«هزاجم ىلع كلذ َلِمُحو «لبق الإو «هفالخ لبقي مل «ادبأ

 عفر يف لاق ثيح ءدضعلا يضاقلا لوق يكبسلا نبا قفاوو
 اذإ ديبأتلاب ديقملا باطخلا .«خسنلا زاوج :روهمجلا» :لاق :"”بجاحلا
 «ًادبأ رمتسم بجاو موصلا :فالخب» ««أدبأ اوموص» :لثم قح ءاشنإ ناك
 .هخسن زوجي هنإف

 ديقملا باطخلا خسن زاوج ىلع روهمجلا نإ :لوق نأ ملعاو

 ةدايزف ««ادبأ رمتسم بجاو موصلا فالخب» :هلوق امأو .حيحص «ديبأتلاب

 ظفل :ليق نإف :يدمالا لاق امنإو ءهريغ الو .يدمالا اهب حرصي مل

 نامزلا تاقوأ نم تقو لك ىلع صيصنتلا ىرجملا يراج ديبأتلا

 كلذكف «هخسن زوجي ال نّيعتملا لعفلا بوجو ىلع صيصنتلاو ء.هصوصخب

 .اذه

 )١( رصتخملا نایب 019/7.

 بجاحلا عفر قرف] 5/ 04-0۷.
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 ولف خس زاج رارمتسالا يضفي شاب ةرابعلاب انرمأ ول انإف ًاضيأو

 ءهخسن زجي مل ديبأتلا ظفلب ربخأ اذإ بطاخملا نإف ًاضيأو :لاق مث

 .ربخلا ريغ ىف كلذكف

 ةلزنم لزنتي ديبأتلا ظفل نأ ملسن ال انأب :لوألا نع باجأ مث

 هخسن عانتما ملسن الف ملس نإو ‹ صيصنتلا

 كلذ عنمب :عبارلا نعو .رارمتسالا ديكأت ديبأتلا ةدئاف نأ : يناثلا نعو

 .همالك اذه ًاضيأ ربخلا ىف

 بجاو موصلا :وحن فالخب :هلوقب فنصملا دارم نوكي نأ لمتحيف

 : لثم ءاشنإ ناك اذإ ديبأتلاب ديقملا حسن زوجي : يأ «ربخلا ءادبأ رمتسم

 .«ًادبأ رمتسم بجاو موصلا» :لثم ًاربخ ناك اذإ ام فالخب ««أدبأ اوموص»

 .هريغو يناهفصألا انخيش ىرج اذه ىلعو

 مزتلا مث ءربخلاب ضرتعا يدمآلا ىأر امل فنصملا نأب اذه ديأتيو

 هنأ روصتي نأ ىتح فرعتس امك «رابخألا خسن زاوج يف هلصأ ىلع ءانب

 فالخب :لاقف ؛ربخلا خسن ىري ال وهو ءاضيأ مازتلالا ىلع هل قفاوم

 ءاش نإ فرعتس امك فلخلا ربخلا نم مزلي ؛حضاو امهنيب قرفلاو «ربخلا

 .ىلاعت هللا

 لاق ول :ليق نإف :لاق ثيح خسنلا لوأ يف نيمرحلا مامإ راشأ هيلإو

 : نيهجو نم رظن اذه يف نكلو ‹فلخلا زيوجت هدورو ريدقت نأل ءال

 قرفلاف ؛رمتسم :هلوق ىلإ جتحي مل ءربخلا دارأ ول هنأ :امهدحأ

 .ًادئاز ًائيش ةمهوملا ةظفللا هذه نودب حضاو

 هجتي الف ءديقي مل مأ ديبأتلاب ديق «خسني ال هدنع ربخلا نأ : ىناثلاو

 :نالئاق لئاقلاو ؟ال مأ خسنلا عنمي له ديبأتلا نع انه ثحبلا ذإ ؛قرفلا

 .ربخلاو ءاشنإلا نيب قرفي ال اذهو «هعنمي هنأب لئاق

11۰ 



 . ًاضيأ ربخلا يف هعنمي مل ءاشنإلا يف هعنمي مل اذإو «هعنمي ال :لئاقو

 ال فلخلا هئاضتقال ؛ربخلا صوصخ نم أشن امنإ ربخلا يف عنملاو
 دييقتلاو ربخلا ةلأسم نيب عماج الف ؛كلذ مهفاف ءديبأتلاب ديق هنأ ةهج نم
 نيب تاءاشنإلا ىف لصف نوكي نأ لمتحيو ءامهيف ذخأملا فالتخال ؛ديبأتلاب
 :ديبأتلا يف لاقف ءرخآلا نود امهدحأ يف خسنلا زوجف ءديقمو ديقم
 .زاوجلاب «ادبأ اوموص» :لثم فلكملا لعف يف اديق لوعجملا

 هرارمتساو هئاقب ةدمل انايبو «بوجولل ادیق لوعجملا : ةيناثلا يف لاقو

 .زوجي ال هنأل ؛«ًادبأ رمتسم بجاو موصلا» :لوقي نأ لثم اصن ناك اذإ

 .يدنع رهظألا وهو «يجيإلا نيدلا دضع يضاقلا ىرج اذه ىلعو

 ديبأتلا ظفل نإ :لئاسلا لأس امل هنأ كلذ ىلإ فنصملا اعد يذلاو
 ىلإ مض اذإ ديبأتلا نأو ءهخسن زوجي ال صيصنتلاو «صيصنتلا ىرجم راج
 «تيأر امب يدمآلا باجأو ءىنعم هل نكي مل هخسن زوج ولف ءرارمتسالا
 ةلزنم لزنتي ال ديبأتلا ظفل نأ ىلع هقفاوف «باوجلا يف فنصملا طسوت
 ظفلب هعم تؤي مل اذإ لب ءاقلطم ال نكل «خسنلا عنمي الو «صيصنتلا
 بجاو موصلا» :لثم فالخب» :لاقو .بوجولا يف اديق لعجيو «رارمتسالا

 .ها .«يدنع رهظ ام اذه .«ادبأ رمتسم

 ءاهيلع نيحراشلا ضعب هبنيف «تالامتحا تاذ هترابع نوكت ًانايحأ - ۳
 .رخآ اهنع تكسيو

 ءدحاو ىتفأ اذإ» :ةلأسم يف لاق بجاحلا نبا خيشلا نأ :كلذ لاثم -
 نعو «ةجح وأ عامجإف «بهاذملا رارقتسا لبق دحأ هركني ملو «هب اوفرعو

 . «(هفالخ هنعو «ةجح الو .ًاعامجإ سيل : ىعفاشلا

 ال عامجإو ةجحو عامجإ : تالامتحا ةثالث «هفالخ» :هلوق ىمف

۲۱ 



 (هفالخ هنع يور» :لاق ثيح «"هحرش ىف دضعلا هنع تكس دقو

 .بجاحلا نبا هلاق ام لثم

 يف افلتخا دق اناك نإو .هانّيع دقف يكبسلا نباو ءيناهفصألا امأو

 ثيح «عامجإ ال ةجح هنأب "”رصتخملا نايب ىف هنّبع ىناهفصألاف

 .ها .«عامجإ ال ءةجح هنأ وهو ءهفالخ ًاضيأ هنع لقنو» :لاق

 :لاق ثيح «عامجإ هنأب هنّيع دقف "”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا امأ

 .ها .«عامجإ هنأ وهو ««هفالخ هنعوا

 ءدشرملا :ةغل ليلدلا» :هلوقب ةغل ليلدلا بجاحلا نبا فّكع -

 .«داشرإلا هب امو ءركاذلاو «بصانلا :دشرملاو

 دوعي فطعلا لهف «نوحراشلا هيف فلتخا «داشرإلا هب امو» :هلوقف

 .«ركاذلا» ىلع وأ ء«دشرملا» ىلع

 يتلا ةمالعلا :داشرإلا هب امو» :؟رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 ال «دشرملا» ىلع ًافوطعم «داشرإلا هب ام» نوكي اذه ىلعف «فيرعتلل تبصن

 .(ركاذلا» ىلع

 ىلع قلطي امك «دشرملا» نأل ؛«ركاذلا» ىلع ًافوطعم نوكي نأ نكميو

 ىلإ بسني دق لعفلا ذإ ؛ةبوصنملا ةمالعلا ىلع قلطي ءةمالعلل بصانلا

 .ها .«عطاق نيكسلا :لاقي امك ءةلآلا

 ليلدلا» :"دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف يناجرجلا فيرشلا لاقو

 ءهب دشري امل بصانلا :ناينعم هل «دشرملا»و «دشرملا» ىلع قلطي :ةغل

 )١( رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۴۷/۲.
 .ه١/٦۷ رصتخملا نايب (۲)

 .504/؟ بجاحلا عفر (۳)
 )٤( رصتخملا نايب ٤/١".

 ۳۹/۱-٠٠. دضعلا حرش ىلع يناجرجلا فيرشلا ةيشاح ()

۱۲۲ 



 ءناعم ةثالث هلف ء«داشرإلا هب ام ىلع ليلدلا قلطي اذكو .هل ركاذلاو

 ىلع ًاهيبنت ؛؛داشرإلا هب املو» :هلوق يف ماللا ررك امنإو «ناينعم دشرمللو
 يف يدمالا هب حرص امل قفاوم هيجوتلا اذهو .«دشرملا» ىلع افوطعم هنوك
 وهو «لادلا ىنعمب ةغللا يف قلطي دقف ليلدلا امأو :لاق ثيح «ماكحإلا
 هلالد هيف ام ىلع قلطي دقو ءهل ركاذلا وه :ليقو ءليلدلل بصانلا
 .داشرإو

 باتكلا ةرابع يف (داشرإلا هب اما لعجي نأ دعبي الو : حراشلا لاق

 ثيحو ءةثالثلا يناعملل وهو ءدشرملل ليلدلا نوكيف ؛«بصانلا» ىلع ًافطع
 نإف :هلوقب هلازأ ءيأرلا ئداب یف ًادعبتسم ثلاثلا ىنعملا ىلع هقالطإ ناك
 ءةلآلا ىلإ دنسي دق لعفلا نأل ؛ًازاجم «دشرملا» :هل لاقي «داشرإلا هب ام»

 «دشرملا» قالطإ نم هيف امل ؛ديعب هنأب ضرتعاو .عطاق هنإ :نيكسلل لاقيف
 هيلع قلطي ام :ةغل ليلدلا نأب لّرؤي نأ الإ ًاعم ًازاجمو ةقيقح هانعم ىلع
 الثل ؛ًاضيأ لوألا هيجوتلا ىلع مزال ليوأتلا اذه نأب بيجأو .«دشرملا» ظفل
 هنأكف ««ركاذلا»و ««بصانلا» ينعأ ءاعم نييقيقحلا هيينعم ىلع هقالطإ مزلي
 نأ ىلع «يزاجملاو يقيقحلا معيف ؛«دشرملا» لولدم وه : :ةغل ٍلولدم : ليق
 يزاجملاو يقيقحلا هيلولدم نم دحاو لك يف ظفللا لامعتسا زوج فنصملا
 ىلع داعبتسا الف ءًاضيأ نييقيقحلا نيينعملا يف هزوج امك ءازاجم ًاعم
 الف «ةلالدلا نم صخأ نوكيف ءةيادهلا وه داشرإلا نأ نم :ليق امو «هبهذم
 نأ هانعم اذك :ةغل ليلدلا :انلوق ًاضيأو ««دشرملا» ب ليلدلا ريسفت حصي
 نأ هباوجف . يزاجملا ىنعملا لمشي الف ءةغللا عضو بسحب موهفم كلذ

 «بصانلا» ينعأ ىلادلا يدمآلا هب رسف امب (دشرملا» رسف فنصملا
 هذئنع ةيادهلاو داشرإلاف «لاصيإلا ىنعم امهنم ءىش یف ربتعي ملو ءاركاذلا»و

 تيبلاو قيرطلا هتيدهو ءةلالدلاو داشرإلا :ىدهلا» :يرهوجلا لاق

 . هتفكع يأ . ةياده

 .ها .«عضولا نود قالطإلاو «لوقلا رابتعا ىلإ راشأ حراشلا نإو

۱۲۳ 



 ىلع قلطي :«دشرملا»و» :”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 لاقي ةغل ليلدلاو :يأ .«داشرإلا هب ام»و ءاهل «ركاذلا»و «ةمالعلل «بصانلا»

 .«داشرإلا هب ام» ل :ًاضيأ

 ناك ؛ركاذلاو بصانلا :دشرملاو «داشرإلا هب امو «ليلدلا :لاق ولو

 .ها .«حضوأ

 .اهضومغل ؛نيحراشلا بارطضا ىف ًاببس هترابع نوكت ًانايحأو

 :لاق «لعفلا لبق خسنلا زاوج نم نيعناملا ةهبش يف ررقي وهو

 نكي مل نإو «تابثإلاو يفنلا دراوت .«تقولا كلذ هب ًارومأم ناك نإ :اولاق»

 .«خسن الف

 برطضا دق» :"'دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق

 نأ ىلإ ةمالعلا بهذف .اهباوجو «ةهبشلا هذه ريرقت يف نيحراشلا مالك

 لبق :ينعأ تقولا كلذ يف هب ًارومأم ناك ول خوسنملا لعفلا نأ :دارملا

 يهن يأ خسن دقو «هب رومأملا عسي نامز ءاضقنا لبق هدعب وأ «هتقو لوخد

 مل اذإو ءدحاو ټقو يف دحاو لحم ىلع تابثإلاو يفنلا دراوت مزل «هنع

 هب ًارومأم نوكي هنأ :باوجلا هيجوتو ءًاخسن هعفر نوكي ال هب ًارومأم نكي

 فيلكتلا عاطقنا نيبتيو «خسنلا هقحل يذلا تقولا :ينعي «تقولا كلذ لبق

 ءاقلطم خسنلا يفنت ةهبشلا هذه نأب ضرتعا دقو .خسانلاب تقولا كلذ دنع

 يتلا دارفألا ضعب لعف اذإ :ليق نإف «خسنلاب لئاقلل ًاكسمت حلصت الف

 .خسن امب يهنلاو «لعف امب رمألا قلعتل ؛دراوتلا مزلي مل «فيلكتلا اهلوانت

 عفتري هنأب بيجأ نإف .خسن دقو «لعفي مل يذلا درفلا يف ددري :انلق

 كلذكو :انلق .دارفألا ضعب هنم دجوو «لعفلا لصأب قلعت يذلا فيلكتلا

 لبق امب ةهبشلا صتخت ال ةلمجلا يفف ‹ةهبشلا لصأ عفدنيف ؛دجوي مل اذإ

 .تقولا

 .۱۹۲/۲ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح (۲)

 لقت



 يف لعفلاب هب ًارومأم ناك نإ فلكملا نأ :نيحراشلا ضعب ريرقتو
 يف هب ًارومأم نكي مل نإو «دراوتلا مزل تقولا كلذ يف خسن ولف .هتفو

 يفرط ىلع بولطملا عم ريرقتلا اذه نأب ريبخ تنأو .خسن الف ‹تقولا كلذ

 . لعفلا تقو يف خسنلا يفني هنأ امل ؛ ؛ ضيقن

 ءًادج ٌديعب وهو «ميهاربإ ةصقب قلعتم اذه نإ :حورشلا ضعب يفو
 ىلإ ةراشإ تقولا كلذ لعجو ‹ حيضوتلاو نايبلا یف غلاب ققحملا حراشلاو

 تقولا نإ :باوجلا لصاحو «لعفلا نم نكمتلا لبق دراولا خسنلا تقو
 الف رخآ ضعب ىف ىفنلاو ءاهضعب يف تابثإلاف ءءازجأ وذ نكمتلا لبق يذلا
 .ها .«ضقانت

 ضعب اهيلع هبنيف «دوصقملاب لخت ةرابعب ًانايحأ بجاحلا نبا ىتأي -
 نيحراشلا

 لمعتسملا ظفللا :ةقيقحلا» :لاق بجاحلا نبا خيشلا نأ :كلذ لاثم

 .«لّوأ عضو يف

 عضو يف : :هلوقو» :هلوقب ”رصتخملا نايب يف يناهفصألا هيلع بقعف

 ءاعرشو ءًافرعو ءةْغَل هل عضو ام لوانتي ‹لهاست هيفو ءهل عضو اميف : : يأ

 . ها .«هل عوضوم هنأ اهنم لك ىلع قدصي هنأل ؛ يزاجملا موهفملاو

 اهيلع هبنيف ءروهمجلا اهيف فلاخي تاحلطصمب يتأي ًانايحأ -
 .نوحراشلا

 «ولا ب ام ىمسيو» :«فلخلا سايق» فيرعت يف بجاحلا نبا لاق امك
 . «فلخلا سايق

 بهذ امل فلاخم هحالطصاف» : رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقف
 .ها .«روهمجلا هيلإ

 .ةلأسملا هذه نع ققحم ريرقت اهيفف

 1١9/١-11١١. يناجرجلاو دعسلا يتيشاح :رظناو ٠١١/١. رصتخملا نايب (2
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 ال :هلك هلوق لثم :ةيفنحلا تلاق :ةلأسم» :بجاحلا نبا لاقو -

 الإ مومعلا يضتقيف «رفاكي هانعم .«هدهع يف دهع وذ الو «رفاكب ملسم لتقي

 . «حيحصلا وهو «ليلدب

 نوربعي دق روهمجلا نأ ملعا» : ""رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 روكذملا صيصخت بجوي ءًاصاخ ناك اذإ فوطعملا :نأب ةلأسملا هذه نع

 ربع فنصملاو .هبجوي ال ةيفنحلا دنعو «ةيعفاشلا دنع هيلع فوطعملا ىف

ها .ةروهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع هقيبطت نكمي ال امب ةلأسملا هذه ع
. 

 لوق دنع "دضعلا حرش ىلع هتيش هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو

 هدروأ يذلا ريدقتلا ىلع ةلأسملا نكت مل امل» :«فنصملا مالك» : حراشلا

 مالك نأ ققحملا ركذ «ةمكألا نيب ةروهشم الو «ةيفنحلا لوصأ ىف ف ةروكذم

 مهدنع نأ حرشلاو نتملا ريرقت رهاظو «كلذ نولوقي ةيفنحلا نأ وه فنصملا

 «سفنلاب سفنلا لتق يف ةدراولا صوصنلاب يمذلا هنع صخ ماع لوألا

 هنع صخي الف ًاماع ًاضيأ يناثلا نوكي نأ مزليف ؛يبرحلاب مكحلا صتخاو

 ؛يمذلاب دهاعملا لتق ىلع عامجإلاو صنلا لد دقو ءليلدب الإ ءيش

 ريرقت يفو «يبرح رفاكب دهع وذ لتقي ال :يأ «يبرحلاب مكحلا صتخاف

 مومع مزل الإو «همومع ىلع سيل هيلع فوطعملا : ينعأ لوألا نأ : يدمآلا

 نأ :هريغو لوصحملا ىف ركذو «ىنعملا دسفيف ‹فوطعملا :ينعأ يناثلا

 لتقي ال :ليق ول امك < ءصصخملا هيف ام ىلع ماعلا هيف ام فطع
 يمذلا

 مهدنعو ءال اندنعف ؟ ماعلا صيصخت يضتقي له «رفاكب ملسملا الو «رفاكب

 ةيفالخو .ةرصاق ةرابعلا نأ الإ «كلت هذه نأ نيحراشلا نم ريثك معزف ء معن

 صيصخت يضتقي له ماعلا ىلع صصخملا فطع نأ : : يهو «ىرخأ

 صتخا امل ۲۲١[ :ةرقبلا] #نهدرب قحأ نهتلوعبو# :هلوقك ؟ماعلا

 :هلوق : ينعأ ؟هيلع فوطعملا صيصخت ىضتقا له «تايعجرلاب

 ‹كلت هذه نأ مهضعب معزف ءاهب [؟75 :ةرقبلا] «نصبرتي تاقلطملاو#»

 )١( رصتخملا نایب ۲۰۰/۲-۲٠١٠.
 دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح (؟) ۲/٠١١.

۱۲٢ 



 فطعلا :لاق ثيح .يدمآلا اهركذ اهسأرب ةلأسملا هذه لب «كلذك سيلو

 .(معن ةيفنحلا دنعو ءال اندنعف ؟فوطعملا يف مومعلا بج وي له ماعلا ىلع

 .ها

 ةلأسملا نأ ملعا :لوقأ» :''”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .«؟فوطعملا يف مومعلا يضتقي له ماعلا ىلع فطعلا نأ :ب ةمجرتم

 ءاهيف فالخ ال روص ىلع اهقابطنال ؛دوصقملا زواجتت ةمجرت هذهو

 هدهع يف دهع وذ الو ءرفاكب ملسم لتقُي ال» :مالسلا هيلع لاق ول امك

 ماعلا ىلع فطعلا ءاضتقا» ب هيف لوقي نأ ًادحأ عسي ال ام اذهو ۰ (يبرحب

 .«ًاًيمذ وأ ناك ًاًيبرح رفاكب ٌدَماَعُملا لتقي ال ىتح «مومعلا

 ىلع تفطع اذإ نيتلمجلا ىدحإ نأ :وه امنإ ةلأسملاب دوصقملاو |

 يف دهع وذ الو» :هلوقك ءميقتستل ؛ًارامضإ يضتقت ةيناثلا تناكو «ىرخألا
 لهف ءرامضإ نودب مهدنع ميقتست ال اهنإف ؛نويفنحلا هيعذي ام ىلع «هدهع

 ناكو «ماعلا ريدقت هيلع فطعلا ىضتقا ًاًماع ناك نإ هركذ مدقت ام رمضي
 هب ميقتسي ام رادقم رمضي وأ ؟كلذل مومعلا يضتقي ماعلا ىلع فطعلا

 لاقو «لوألاب ةيفنحلا تلاق ؟هيلإ ةجاح ال ريدقت هءارو ام نأل ؛طقف مالكلا
 . يناثلاب انباحصأ

 ةلأسملا حتتفا ذإ ١/ ٠٠٠( ةلدألا عطاوق يف) يناعمسلا نبا داجأ دقو
 يف امم هرامضإ نكمي ام عيمج هيف رمضي نأ بجي ال فوطعملا» : هلوقب
 هب لقتسيو ديفي ام ردقب هيلع فوطعملا يف امم رمضي امنإ لب «هيلع فوطعملا

 . ىهتنا .«هرامضإ نكمي امم قبس ام عيمج هيف رمضي ةفينح يبأ باحصأ دنعو

 يهو «ةفلتخم نيرخأتملا دنع ةلأسملا ةمجرت ىأر امل فنصملاو

 هلوق لثم لاقو اهنع لدع ؟مومعلا يضتقي له ماعلا ىلع فطعلا : مهلوق

 .نويعفاشلا لوقي امك يمذلاب لتقي ال ملسملا نأب لوقي هنأل

 JAY )°1۸ ۷4/۳ بجاحلا عفر )۱)

1۲۷ 



 الو ءفطعلا درجم نم لصحي مل مومعلا نأ كل حضتي ًاضيأ اذهبو

 وذ الو» :لاق ول اميف انلق امك صوصخلاب ظفللا حرص نإو ع ميمعتلا ىضتقا

 كل حضتيو ًالوأ روكذملا ريدقت نم لصح امنإو ««يبرحب هدهع يف دهع

 ؟مومعلا يضتقي له ماعلا ىلع فطعلا نأب ريبعتلا نم دف فنصملا نأ ًاضيأ

 اذه ىلع باتكلا يحراش نم همالك لزن نم نأو ءللخلا نم همزلي امل

 .ها .«هدارم مهفي ملو «هنم ف اميف هعقوأ ىنعملا

 مهعقويو «هنم حارشلا هبرغتسي دّقعم رصتخم بولسأب يتأي ًانايحأو - ۷
 . مهرمأ نم ةريح يف

 وحن يف لامجإ ال» :ةلأسم :لامجإلا ثحابم يف بجاحلا نبا لاق

 نيسحلا .يبأل ًافالخ .«نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :مالسلا هيلع هلوق

 ملو «باقعلاو «ةذخاؤملا :عرشلا لبق هلثم يف فرعلا :انل . يرصبلاو

 الف ؛ربخلا مومعل ًاصيصخت وأ «باقعب سيل هنأل ؛امإ نامضلا طقسي

 . لامجإ

 «اولاق» يف نتملا يف نأ ملعاو» :"دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاق

 يف :يأ «(ةتيملا ىفاو ءامهب قلعتم «مدقت امباو «بيرغ راصتخا «بيجأ»و

 .«#ةتيملا مكيلع تمرح :ةلأسم

 مومع ال يضتقملا» :ةلأسم يف مومعلا باب يف لاق فنصملا نأو

 . لمجم ثيدحلا نإ .٠ . .هل

 .ها .«ةافانملا ةحئار مامشإ همالك يفف «برقأ لامجإلا ناكف : لاق
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 )١( رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن 54/7".
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 .ًاردان الإ هنع دحي مل ًاجهنم هرصتخم يف بجاحلا نبا خيشلا كلس :ًالوأ

 هنع ربعي ام ًابلاغ ناكو ءهرظن يف قحلا بهذملا :ًالوأ ركذي ناك
 رصتنا يذلا بهذملا ةلدأ ركذي مث «نيفلاخملا لاوقأ ركذي مث ء«راتخملا» ب
 ةداعو ءاهيلع ةدراولا تاضارتعالا ركذي مث ««انل» ب اهردصتي ام ةداعو «هل

 ىلع ةبوجألا ركذي مث ءادروأو» وأ .«ضرتعاو» وأ ««ليق» ب يتأي ام
 يتأي مث ءادرلا وأ ««باوجلا» وأ ء«بيجأ» فظوي ام ةداعو .تاضارتعالا
 بولسأب اهدري مث .(«لدتساو» ب اهنع ًاربعم دحاو دعب ًادحاو نيفلاخملا ةلدأب

 .حيرجت ريغ نم «بدألا هؤلم قيقد يملع
 لْثِم .لْعِفْلا ِتْكَو لبق خشتلا ٌراَوَج : ُراَتْخُمْلا (ٌةَلَأْسَم)» :كلذ لاثم

 ل هَلزَتْعُمْلا َعَنَمَو . (اوُجْحَت ًال» : ُهَّلْبَ لومي ت «ََنَسلا ِهْذَه اوج

 اَضِيَأَ :ِتْوَمْلاَك ِهِعْفَر ٌراَوَج َبَجَوَف ؛ِلْعِفْلا ِتْقَو لبق ٌفيِلْكَّتلا َتَبَن

Eدأب : ٌلِدُتْساَو .ُهْحْسَن ُمِيَتْمَي ُهَعَمَو ي ِتْمَوْلا َدْعَب َلْعِفْلا َّنأل  
 يَلَوْلا عيوْرَتِبَو ءماَدقإلابَو ٠ مرو ام لعفا# : ٍليِلَدِب جلاب رِمَأ َميِماَرِْ

 ال َكِلَذ اب َبيجأَو .اًعّسَوُم َنوُكَي نأ ِزاَوَجِب ضرْتْعاَو .ٍنكَمّتلا َلبَق َمِسْنَو
 ٌعِناَمْلا ٍَوُهَو هْيَلَع ياب رمألا أل ؛ ؛ٍلَبْقَتْسُمْلاِ بوُجْوْلا يلع َعْفَر ٌعَنْمَي
 هوم ْرَأ ِهْحْسَن َءاَجَر ؛هِريِخَأَ ٌةَداَعْلا ِتَْضَقَل اًعَّسَوُم َناَك ْوَل ُهَّنَأِبَ .ْمُهَدْنِع

 .حّْذلا ِتاَمِدَقُمِب مَا أ موت اَمَّنِإَو اوَمْؤُي ملا :لثمب لثه ْمُهَعْفَد نار .ِهِمّظِعِل
 ٍديِدَح وَ «ساَحُ ةَحيِفَص لج أ يقع مجلي اكو حی ذأ .ِءْيَشِب سيل
 ءَتْقَوْلا َكِلَذ هب اًروُمْأَم َّناَك نإ : اولا .ٍنكمَتلا لب انت ُنوكَيَو . .ٌعَمْسُي الف
 هَلْ لب نكي مل َبيِجْأَو .َح .حْسَن الق ْنُكَي مل َنِإَو ُتاَبْنِإلاَو يمنا َدَراَوَت

 .؛ِتْوَمْلاَك ُهَدْنِع كيلكَتلا َمْطَقْناَو

 :لاثملا اذه لالخ نم هجهنم ليلحت

 . ةيفالخ اهنأب ةلأسملا ضرع -

۲۹ 



 خسنلا زاوج :راتخملا» :هلوقب هرظن يف قحلا بهذملا ىلإ راشأ ۲

 .(لعفلا تقو لبق

 .«يفريصلاو ةلزتعملا عنمو» :هلوق يف هبسنو نيفلاخملا لوق ركذ “ 

 تبث :انل» :هلوق يف كلذو ءراتخملا بهذملل نيليلد ركذ 5

 خسن لكف :اضيأو «توملاك هعفر زاوج بجوف «لعفلا تقو لبق فيلكتلا

 .«هخسن عنتمي هعمو تقولا دعب لعفلا نأل ؛كلذك

 . «ًاعسوم نوكي نأ زاوجب ضرتعاو» : هلوقب فلاخملا ضارتعا ركذ مث ©

 ٠ :بيجأو» :هلوقب نيهجوب ضارتعالا اذه نع باجأ مث

 قاب رمألا نأل ؛لقتسملاب بوجولا قلعت عفر عنمي ال كلذ نأب - أ

 . مهدنع عناملا وهو

 وأ ءهخسن ءاجر «هريخأتب ةداعلا تضقن ءاًعسوم ناك ول هنأبو ب

 . (همظعل هتوم

 : لاق ثيح «لعفلا لبق خسنلا زاوج نم نيعناملا ليلد قاس مث -۷

 «نكي مل نإو «تابثإلاو يفنلا دراوت «تقولا كلذ هب ًارومأم ناك نإ :اولاق»

 .«خسن الف

 «هلبق لب ءنكي مل :بيجأو» :هلوقب ليلدلا اذه نع باجأ 4

 .«توملاك هدنع فيلكتلا عطقناو

 ىلع ليحيف «ةلدألاو لاوقألا لخادت ةدش نم ؛وهسلا هيرتعي ًانايحأ :ًايناث

 .هركذي مل وهو «هركذ هنأ ًامهوتم ؛ ليلد

 هريغ نيبو هنيب ةقرفتلا : يناثلا ...)) :ربخلا ثحبم ىف لاق : كلذ لاثم

 . (هلثم مّدقت دقو «ةرورض

 رصتخملا اذه يف مدقتي ملو» :”رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 .ها . «ليلدلا اذه لثم

 )١( رصتخملا نايب ١/5777.



 هريغو يزاريشلا بطقلا نع “”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لقنو
 ص) ىهتنملا يف الإ هلثم مدقتي مل هنإف ؛فنصملا نم وهس اذه» :مهلوق

 .ها .«هنم رصتخم رصتخملا اذه يذلا ,.(5868 ٠ه «5

 رهاظ ناك نإو» : رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا يضاقلا لاقو
 امك ءهنع باجأو «ملعلا يف لاؤسلا اذه دروأ دق نأ نظ هنأ مهوي همالك
 .ها .«(568 .8 .5 ص) ىهتنملا يف هلعف

 نم ةلفغلا هذهو ءوهسلا اذه ريربت ينازاتفتلاو يكبسلا نبا لواح دقو
 ام ىلإ ةراشإ ««هلثم مدقت دقو» :هلوق نم هدوصقم نأب ؛بجاحلا نبا خيشلا
 .«ملعلا دح» يف هركذ مدقت

 ىلإ هب ريشي نأ لمتحيو :تلق» :"”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 اذه نم اذه لثم وهو «نيهجو نم يرورض هنإ :ليق ذإ ؛ملعلا يف مدقت ام

 .ها .«نيهجول يرورض هنأ وهو «هجولا

 يناثلا» :ربخلا ثحب يف لاق مث» : “هتيشاح يف ينازاتفتلا لاقو

 يف ركذ ام ىلإ ةراشإ ء«هلثم مدقت دقو «ةرورض هريغ نيبو هنيب ةقرفتلا
 لمح ملعلا ثحبم يف يناثلا ليلدلا اذه رصتخملا يف ركذي مل املو «ملعلا
 هنأ نظف «لفغ هنأ ىلع رصتخملا نم ماقملا اذه يف همالك نيحراشلا روهمج
 ,(58 .ه8 ء٤ص) ىهتنملا يف امك ملعلا يف باوجلاو لاؤسلا اذه ركذ دق
 نأ نم قباسلا لالدتسالا باوج يف ركذ ام ىلإ راشأ هنأ ىلإ مهضعب بهذو
 فقوتي ال نأ ىلوأ انههف «هتقيقح روصت ىلع فقوتي ال رمأ لوصحب ملعلا

 .«ققحملا هنسحتساف ؛اهتاروصت ىلع قئاقحلا هذه نيب ةقرفتلا لوصحب ملعلا

 .ها

 .هتراشإ نم هيأر مهفي نكلو «ةرشابم هيأر نع ربعي ال ًانايحأ :ًاثلا
 .يأرلا اذه ليلحتب نوحراشلا لفكتي ذئدنعو

 )١( بجاحلا عفر ۲۸۳/۲.

 .557/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش (۲)

 .۲۸۳/۲ بجاحلا عفر (۳)

 .45/7؟ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح (5)

١ 



 ثادحإ ىلاعت هللا فطل نمو» :ةغللا ئدابم نايب ىف بجاحلا نبا لاق
 .«ةيوغللا تاعوضوملا

 فطل نمو» : فنصملا لوقو J : 39 صتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 هبهذم نأب رعشمو اذه ىلإ ةراشإ «ةيوغللا تاعوضوملا ثادحإ ىلاعت هللا

 .ها .«فيقوتلا

 مكح يف «ليزنتلا يتلأسم نم ةيناثلا ةلأسملا يف بجاحلا نبا لاقو

 الو نسحب هيف لقعلا يضقي ال اميف مكح ال :ةيناثلاو» :عرشلا لبق لاعفألا

 مهدنع مسقناف مهريغ امأو «ةحابإلاو رظحلا نع فقولا مهل :اهثلاثو «حبق

 . (ةسمخلا ىلإ

 نأ «مهدنع» :هلوقب دافأو» :”رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 يأر ىلع امأو .ةلزتعملا يأر ىلع عرشلا لبق ةسمخلا ماسقألا هذه قيقحت

 لبق مكح ال نأ ةرعاشألا بهذم نأ همالك قايس نم ملعف ؛الف ةرعاشألا

 .ها «هب حرصي مل نإو ًاقلطم لاعفألل عرشلا

 .ًائيش حجري الو نيقيرفلا ةلدأ ًانايحأ ركذي :ًاعبار

 يف َفِلُتْخُأ (ةلأسَم)» :لاق ثيح ءداهتجالا ؤزجت :ةلأسم ىف هلوقك
 هه

 .ٍداهتِجالا ْوْرَجَت

 ُهْنَع هللا َيِضَر ُْكِلاَم َلِيْس ْدَكَو .َعيِحَجْ | ميم ؛اَرَجَتَي ْمَل ول :ُتِبُْمْل

 ِضُْراَعَتِب ٌبيِجْأَو .يرذأ آل :اَهْنِم َنيثالَث كو تس يف لاق ةَلْأْسَم َنيِعَبْرَأ ْنَع

 .ٍلاَحْلا يف ِةَعَلاَبُمْلا نَع ٍزجَعْلابَو ءةّلوألا

 هاب َبيجأَو .ءاَوَس ُهْدْيَغَو َوُهَف هَقَلَأْسَم ِتاَراَمَأ ىلع 3 اَذإ لق
 ق د

 )١( رصتخملا نايب ١16١/١.

 ) )۲رصتخملا نایب ١/۱۸".

۱۳۲ 



 بيجو .ضوُرْفَمْلا مكحْلاب ُهقلعت د ٌروجَي < ُهَلْهَج ردم ام لک : يِفاَنلا

 ٍةَّمِيَألا ريرخت َدْعَب وأ ءِلِهَتْجُم ْنَع ِهَنَظ يف عيِمَجْلا لوّصُح :ٍضْدَمْلا

 . (تاَراَمَألا

 مث «ضارتعالا نع باوجلاو «هيلع ضارتعالاو «تبثملا ليلد ركذ

 هيلع ضارتعالاو «يفانلا ليلد ركذ مث «هنع باوجلاو ءناث ًاضارتعا ركذ

 .ائيش حجري ملو ‹ضارتعالا نع باوجلا نود

 :اَمَنِإ) ب ٌرْصَحْلا اًمأَو ١ :لاق ثيح ««امنإ»ب رصحلا يف هلوقكو

 ْموُهْفَم :َلِيِقَو .ٌقوطْنَم :َليِقَو .ُديِفُي ال :َليِق

 .مَدَعْلاَك ُدْئاَرلاَو ا اير َنِإ : لم ْمِئاَق دَر امن : لوألا

 .ىَعّدُمْلا َوُهَو للا الإ ْمُكُهِلِإ ام :ىئتْغَمِب للا ْمُكْهلإ اَمْنِإط : يناثلا

 ٍ؛ٌفيِعَضَف ؛َقَتْعَأ ْنَمِل ُآلَوْلا اَمَنِإدَو «ِتائْنلاِب ُلاَمْعألا اَمْنِإ» :ٌلِْم ااو
 ° ِء

 . اًرِهاَظ ءالَو قيْعمْلا ريع ُميِقَتْسَي ل .هِرْيَغِب هيف َموُمْعْلا نأل

 ًاديز نإ :ّلثم ءديز امنإ» :انلوق نأب :ىفانلا وهو ءلوألا ليلد ركذ
 .مدعلاك «ام» ظفل وهو دئازلاو .«مئاق

 :ىلاعت هلوق نأب ؛هقوطنمب ديفي هنأب لئاقلا وهو «يناثلا ليلد ركذو

 . هّللا الإ مكهلإ ام :ىنعمب .[45 :هط] هللا ْمُكُهلإ امت

 : ديِئَكَع هلوق يف مهفلا ىلإ هردابتب رصحلا ىلع جتحا نم جاجتحا ركذو

 حجري ملو ءهفّعضو «4َّقَتْعَأ ْنَمِل ُءََلَوْلا اَمّنِإْؤَو ُ«ِتاّّلاِب لاَمْعَألا امت

 . ًائيش
 م

 بهذمتي نم لك نأ دجي «نيفصنملا ءاملعلا لاوقأل عبتتملا :ًاسماخ

 نأ يرورضلا نم سيلو «هيفلاخم ىلع دريو «هبهذمل رصتني نيعم بهذمب
 عانتقالل عجار وه لب «بهاذملا يقابل ةاداعمو «بهذملل ًابصعت اذه ََّعُي
 خيشلا ليلجلا انمامإ دجن كلذل ؛هبهذم لوصأ ةوقب بلقلا نانئمطاو «ماتلا

 .ىحنملا اذه احن بجاحلا نبا

۳۳ 



 1: لئ رثك يف يص ماما ب رصت هلا لئاسملا رثكأ ىف هنع هللا يضر كلام مامالا ههذمل رصتنا دقف

 .هيلع تاضارتعالا ىرخألا بهاذملا باحصأ اهيف هجو

 َنِم ٍةَنيِدَمْلا ٌعاَمْجِإ » :هلوقب ةنيدملا لهأ عامجإ ةحصب كسمت ثيح

 3 دأ ىلع لوئخت :َليِقَو .ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر ِكِلاَم َدْنِع ةججح َنيِِاَتلاَو ب ٍةَباَحَّصلا

 ٍةَماَقِإلاَو ٍنادَألاَك ءِةَكِمَتْسُمْلا ِتالوُقَْمْلا ىَلَع :َليِقَو .ةَمْدَقَُم ْمُهَتَياَوِر

 .'ٌميِمْعَنلا حيجصلاو

 كلام مامإلا بهذم نأ : يأ ‹ميمعتلا : بجاحلا نبا دنع حيحصلاو

 ةرمتسملا تالوقنملا ىلع ناك ءاوس ةنيدملا لهأ عامجإ نأ :هنع هللا يضر

 .ةجح اهريغ وأ

 . ةيجح ىلع هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا جاجتحا بجاحلا نبا فيزو

 .4َنيِنِموُمْلا ٍليبَس َرِيَغ ْعْئيَوط :ُهْنَع هللا َيِضَر ُيِعِفاَّتلا» :هلوقب عامجإلا
 يِف وأ وب ِءادّتقالا وأ ءهَيَرَصاَتُم وأ وَيَا يف ٍلاَميْحال ؛عِطاَقب نيَو
 ٍفالِخِب «عاَمْجإلاب ُتْيْنَي اَمّنِإ رهاَظلاب َكّسَمّنلا َّنأل ؛ارْؤَد ُريِصَيَق ءِناَميِإلا
 . «ساّيقْلا يف هلمب كَّتَمّتلا

 و

 لم : زا ِتَلاَق an :لاق ثيح n الو ا

 «ارفاکب» : ُهاّنْعَم يِوِدْهَع يف هع ود آلَو رفاكي مِلْسُم فَي لتي الو :هكي 5 هلوف د

 . حيِحّصلا َوُهَو ی ل َموُمُْحْلا يضفي

 يتأي ال نأ ًامئاد يعاري بجاحلا نبا ةمالعلا مامإلاف هلك اذه عمو
 لعف امك هيفلاخم ىلع لوقلا ددشي الو «ةرظانملاو ثحبلا بادآب لخي ءىشب

 ‹صيخلتلاو ناهربلا يف نيمرحلا مامإو «ذينلاو ماكحإلا يف مزح نبا

 .مهبتك يف مهلاثمأو لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو «لوخنملا يف يلازغلاو

 هجهنم يف ٌتظحال دقف «ءاملعلا لاوقأل ُهْلُقَن ثيح نم امأ :ًاسداس
 :ةيتآلا تاظحالملا

۱۳٤ 



 فرصتلا اذه ًانايحأو ءاهيف فرصتيو «ىنعملاب تافيرعتلا لقني ١
 . ىنعملاب لخي

 : كلذ ىلع ةلثمأ

 :هلوقب بجاولل ينالقابلا يضاقلا فيرعت بجاحلا نبا خيشلا قاس -
 .(ام هجوب ًاعرش هكرات مدي ام : يضاقلا»

 هكرتب َّمذلا قحتسا ام» :وه “""داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا فيرعتو
 اً هجو ىلع

 «ىنالقابلا ىضاقلل ىقيقحلا فيرعتلا نيب قرفلا كردي لمأتملاو

 نم فيرعتلا اذه لقن بجاحلا نبا نأ ىلإ دوعي كلذ ىف ببسلاو

 ىلإ دعي ملو «هيف فّرصتو ۹٠/١ يزارلل لوصحملاو 55/١. ىفصتسملا

 .ةرشابم داشرإلاو بيرقتلا

 ينالقابلا يضاقلا لوق عسوملا بجاولا ثحبم يف بجاحلا نبا قاس -

 .«ةرافكلا لاصخ مكح مزعلاو لعفلا يف تبث» :هلوقب

 ىف يدمآلاو 27١/١ ىفصتسملا ىف ىلازغلا هاكح اذه ىضاقلا لوقو

 هقاس يذلا يضاقلا مالكو «يضاقلا ىلإ هابسني نأ ريغ نم 44/١ ماكحإلا
 صيخلت نم هفورحب همالك اذهو ‹«فرصتبو ءادج رصتخم بجاحلا نبا

 تقولا لوأ ىف اندنع بجاولا نأ اوملعا» : ىنيوجلل داشرإلاو بيرقتلا
 «تاقوألا لبقتسم يف اهتماقإ ىلع مزعلا وأ ةالصلا لعف امإ :نيئيش دحأ
 لوأ يف فلكملا لزنتيو «ىصع امهكرت نإف «فلك ام ىدأ دقف لعف امهيأف

 قيضي دقو «لالخ ثالث نيب هريختو «نيميلا ةرافك همزلت نم ةلزنم تقولا

 ًائيش نإ :لئاق لاق ولف «عضاوملا ضعب يف قيضتي دقو «ريفكتلا تقو هيلع

 .7381 ۲۲۷ ۱٤۷/۲ داشرإلاو بيرقتلا :رظناو ."ه١/8 ىنيوجلل صيخلتلا (۲)

 نون



 لب ءًالاحم ناك ءهب صعي مل هكرت ول هنأل ؛بجاوب سيل ةرافكلا ماسقأ نم
 .ها .«امهدحأ بجاولا

 ثحبم يف ربخلل يرصبلا نيسحلا ىبأ فيرعت بجاحلا نبا ركذ

 . «ةبسن هسفنب ديفي مالك :نيسحلا يبأ لوق :اهبرقأو» :هلوقب ربخلا

 فرصت هيفو «ًاَدج رصتخم بجاحلا نبا هقاس يذلا فيرعتلا اذهو

 دخن نأ ىلوألاو» : "دمتعملا نم هفورحب نيسحلا يبأ فيرعت اذهو

 . ًايفن «رومألا نم رمأ ىلإ رومألا نم رمأ ةفاضإ هسفنب ديفي مالك : هنأب ربخلا

 . «اتابثإ وأ

 ةمأ .قافتا :يلازغلا» :هلوقب عامجإلل يلازغلا ٌّدح بجاحلا نبا لقن -
 . «ةينيدلا رومألا نم رمأ ىلع ا دمحم

 هي دمحم ةمأ قافتا» : ”ىفصتسملا يف عامجإلل يلازغلا دح صنو

 .«ةينيدلا رومألا نم رمأ ىلع ةصاخ

 نأل ؛فيرعتلا يف ديق يهو ء(اةصاخ» ةملك بجاحلا نبا طقسأف

 اذهو ءاوعمجأ :لاقي اوقفتا اذإ ةعامجلاو» :هلوقب ديقلا اذه ىلع هبن ىلازغلا

 فرعلا نكل «نيدلا رمأ ريغ يف قافتاللو ءىراصنلاو دوهيلا عامجإل حلصي

 .ها .«هانركذ امب ظفللا صصخ

 ةظفل فظوي ام ةداعو ءاهيلئاق ىلإ اهبسني الو تافيرعت لقني " 

 . «ليق»

 : كلذ ىلع ةلثمأ

 «هلئاق ىلإ هبسني نأ ريغ نم ميركلا نآرقلل ًافيرعت بجاحلا نبا ركذ -
 .هفيز مث «ةارْئاَوَت فحصملا يتفد نيب لقن ام :مهلوق» :لاق ثيح

 .اله/” دمتعملا )١(

 ١. خا رفصتسملا (۲)

۱۳۹ 



 دقو ‹ ىفصتسملا ىف ىلازغلا مالسإلا ةجحل وه هركذ يذلا فيرعتلاو

 .ناصقنلاب هيف فرصت

 يتفد نيب انيلإ لقن ام :باتكلا دحو» :”ىفصتسملا ىف هصنو
 .«ًارتاوتم ًالقن ةروهشملا ةعبسلا فرحألا ىلع فحصملا

 :لاق ثيح «هلئاقل هبسني ملو ءمكحلل ًافيرعت بجاحلا نبا ركذ -

 .«ةيعرش ةدئافب عراشلا باطخ :مكحلا :ليقو»

 ةملك هنم طقسأ دقو «"ماكحإلا يف يدمآلا مامإلل فيرعتلا اذه

 .ها .«ةيعرش ةدئاف ديفملا عراشلا باطخ» :يدمآلا فيرعت مامتو .«ديفملا»

 نع ىنغ ربخلا نأب ؛ًالوق ربخلا ثحبم ىف بجاحلا نبا ركذ -

 :ليقو» :لاق ثيح «هلئاقل هبسني ملو «نيهجو نم يرورض هنأل ؛فيرعتلا

 .«نيهجو نم يرورض هنأل

 فرصت دقو «"لوصحملا يف يزارلا نيدلا رخف مامإلل لوقلا اذهو

 روصت نأ :اندنع قحلاف» :ةلماك هفورحب يزارلا رخفلا مالك كيلإو

 :نيليلدل مسرلاو دحلا نع ىنغ ربخلا ةيهام

 سيل هنإو ءدوجوم هنإ :انلوق ىنعم ةرورضلاب ملعي دحأ لك نأ :لوألا
 ربخلا قلطمو ءامودعم الو ًادوجوم نوكي ال دحاولا ءيشلا نأو .مودعمب

 ناك ولف ‹«ءزجلاب ملعلا ىلع فوقوم لكلاب ملعلاو ‹صاخلا ربخلا نم ءرج

 صاخلا ربخلا روصت ناكل «باستكالا ىلع ًافوقوم ربخلا ةيهام لطم ٌروصت

 ًايرورض رابخألا هذه مهف نوكي ال نأ بجي ناكف «كلذك نوكي نأ ىلوأ

 .هانركذ ام ةحص انملع «كلذك نكي مل املو

 )١( ىفصتسملا ٠١١/١.

 ) )0يدمآلل ماكحإلا ١/ ۸٥.

 .7171/4-777 يزارلا رخفلل لوصحملا (۴)

۱۳۴۷ 



 ءربخلا هيف نسحي يذلا عضوملا ةرورضلاب ملعي دحأ لك نأ : يناثلاو

 ةرّوصتم قئاقحلا هذه نأ الولو ءرمألا هيف نسحي يذلا عضوملا نع نع هزيميو

 .ها .«كلذك رمألا نكي مل الإو ءاّئهيدب ًارٌّوصت

 لمحت ةينيد ةظفاحم :ىهو» ':لاق ةلادعلا بجاحلا نبا فرع امدنع

 .«ةعدب اهعم سيل «ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع

 يف يلازغلا هركذ امم بيرق ةلادعلل بجاحلا نبا هركذ يذلا دحلا اذه

 ةمزالم ىلع لمحت سفنلا يف ةخسار ةئيه» :ةلادعلا نأ وهو © فصتسملا.

 .«هقدصب سوفنلا ةقث لصحت ىتح ءًاعيمج ةءورملاو ىوقتلا

 ««ةينيد ةظفاحم» ب «سفنلا ىف ةخسار ةئيه» لدبأ بجاحلا نبا نأ الإ
 . ةئيهلا كلت مزال يه يتلا

 ةياور لبقي مل نم ديقلا اذه ربتعي امنإو «(ةعدب اهعم سيل» ديق دازو

 . الصأ عدتبملا

 نأ دجأ ثحبلا دعبو «لوصألا ةمئأ نم مامإل ًالوق بسني ًانايحأ - ۳
 .هباتك يف هسفن مامإلا هب حرص امل فلاخم مامإلا كلذل بوسنملا لوقلا

 : كلذ لاثم

 لوقي ينالقابلا يضاقلا نأ ةغللا ئدابم ثحابم يف بجاحلا نبا لقن -
 ًافالخ ءًاسايق ةغللا تبثت ال :ةلأسم» :لاق ثيح ؛سايقلاب ة ةغللا توبثب
 . . يضاقلل

 هباتك يف يضاقلا هب حرص يذلا نأل ؛ًاحيحص سيل لقنلا ١ اذهو
 وهو «نورخآ هعنموا :لاق ثيح .عنملا وه امنإ (”داشرإلاو بيرقتلا

 . ””لوخنملا يف يلازغلا هنع هلقن اذكو .«هب لوقن يذلا حيحصلا

 )١( ىفصتسملا ١//١81.
 51/١" داشرإلاو بيرقتلا قفز

 .ال" ص لوخنملا 60

۴۸ 



 ريغ نم ٠١/١ ماكحإلا يف يدمآلا نع هلقن نم ءاج اذه لقنلا ءوسو

 .داشرإلاو بيرقتلا ىلإ عوجرلا

 يف مهو ةمئأ ىلإ بسنت ًالاوقأ رصتخملا اذه يف ققحأ انأو ٌتيأر
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 سداسلا ثحبملا

 ىهتنملا رصتخم لالخ نم ةيلوصألا هؤارآ

 يأر بحاص هرصتخم يف ادب لب «بجاحلا نبا َحيشلا ٌديلقتلا رسأي مل
 عم هطبرت يتلا ةيوقلا ةيرعشألاو «ةيكلاملا رصاوأ اذه نع هنثي مل « لقتسم

 مهفلاخو هفلاخ دقف ءًاصوصخ يدمآلا مامإلا هب بجعملاو .ًامومع ةرعاشألا

 ةظيفح هيلع راثأ ام اذهو .ًاَّقمح هآر ام مدقو «لئاسم يف  ةرعاشألا يأ

 «مهرودص رغوأو ءامهريغو يشكرزلاو «يكبسلا نباك ةرعاشألا ضعب

 .مهتافلؤم يف هومجاهف

 :اهنم ةديدع تاراسم ىلوصألا بجاحلا نبا داهتجا ذخأ

 .ةعونتملا لوصألا تاعوضوم ىف هيأر ءادبإ ١

 لئاسم مظعم يف داهتجالا يف نييلوصألا نم هريغ هتكراشم -

 .لوصألا

 .هل نيفلاخملا نييلوصألا ءارآل هضقن ۳

 يأرب امإ ةيلوصألا لئاسملاو تاعوضوملا يف هداهتجا ضرعي ناكو

 «هُريغ هلبق هب لقي مل يأرب وأ ‹«هسفنل ابهذم هذختيو «روهمجلا هيف فلاخي

 . ةيلوصألا ءارآلا ضعبل حيحصت وأ ‹هيلإ قبسي مل رخآ ميسقتو ليصفتب وأ

 بجاحلا نبا ةمالعلا اهيف ذختا ةيلوصأ تاعوضوم ةعومجم ىتأي اميفو

 .ةيلوصألا هتيلقع صئاصخو «ةيملعلا هتيصخش لالقتسا نيب ءاضاخ ًافقوم

1١ 



 رتاوتم ةعب 1 نبا ب ل اميف «ةرتاوتم ةعبسلا تاءارقلا نأ ىلإ بجاحلا نبا بهذ :ًالوأ
 .اهوحنو ةزمهلا فيفختو «ةلامإلاو ءدملاك ءادألا ليبق نم

 لهأ كلذكو «ةرتاوتم عبسلا نأب نيلئاقلا نييلوصألا روهمج هفلاخو
 اذهب لاقو .ًاضيأ رتاوتم وهف ءادألا ليبق نم ناك ام نإ :اولاقف تاءارقلا

 . "”ناقتإلا يف يطويسلاو .2'”ناهربلا يف يشكرزلا

 نبا لوق يكبسلا نبا ىكح دقو «"عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو
 هنإ :اذه بجاحلا نبا يأر نع ىشكرزلا لاق دقو «ليق ةغيصب بجاحلا

 وهو ءامهنيب كرتشملا رتاوت ىف كش ال ةلامإلاو دملا نأ :قحلاو .فيعض

 ريدقت ىف فالخلاو «ةلامإ ىه ثيح نم ةلامإلاو ءدم وه ثيح نم دملا
 ةلامإلا كلذكو «ءهب ظفلتلا ةيفيك ىف فالتخالاو رتاوتم دملا لصأف ءدملا
 .«©رتاوتم اهلكف ةزمهلا فيفخت عاونأ امأو ءًاضيأ ةرتاوتم

 ةلأسملا هذه ىف بجاحلا نبا ىلع ةلمح لش دقف يرزجلا نبا امأ
 نبا رسجي فيك :لاق مث .نارتاوتم يضرعلاو يعيبطلا هيعونب ّدملا نأ ركذف

 وه :لوقيف هيلع عمجأ ام ىلع مدقي نأ ىلع هنم ربكأ وه نم وأ بجاحلا
 ؟رتاوتم ريغ

 اهب لزن ىتلا ةعبسلا فرحألا نم ةيشاف ةغل ةلامإلا نأ ًاضيأ ركذو
 ةباحصلا اهيلع عمجأ ةغل يف نوكي فيكف «فحاصملا يف ةبوتكم «نآرقلا
 ؟ءادألا ليبق نم اهنإ :فحاصملا يف اهتباتك يف نوعباتلاو

 ةغل نمو ةعبسلا فرحألا نم هنأ مولعمف هوحنو ةزمهلا فيفخت امأو

 )١( نآرقلا مولع يف ناهربلا ۳۱۹/۱.

 .55* ١/ نآرقلا مولع يف ناقتإلا (۲)

 لوصألا بل حرش :رظناو .ينانبلا ةيشاحو يلحملا حرش عم ۲۲۹/١ عماوجلا عمج (۳)

 دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملاو .اهدعب امف ۱۲۸/۲ رينملا بكوكلا حرش ."هص

 .55١ص

 حتاوف ۲۲۳/١. نآرقلا مولع يف ناقتإلا ١9/١". نآرقلا مولع يف ناهربلا :رظنا (5)

۱4١۱ 



 .؟ءادألا ليبق نم وأ رتاوتم ريغ نوكي فيكف «برعلا

 ةلامإلاو دملا لصأ نأ دري مل هنأ بجاحلا نبال ءاملعلا لّوأت دقو
 كلذ يفو «ةئيهلا ليبق نم :يأ .كلذ ىلع داز ام لب «نيرتاوتم ريغ

 نبا يأ  هدارمو» :"رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لوقي
 نإف «ةلامإلاو دملا لصأ ال ةلامإلا ةيفيكو ءدملا ريداقم :- بجاحلا

 .«ًاعطق رتاوتم كلذ

 "”عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف ينانبلا ركذو
 ديرأ نإ هنأ :لصاحلاو» :لاق مث ةلأسملا يف بجاحلا نبال ءاملعلا فالخ

 نم دملا رتاوت داري نأك هلصأ رابتعاب هرتاوت :ءادألا ليبق نم ناك ام رتاوتب
 نبا هلاق ام فالخ هجولاف «كلذك ةلامإلا رتاوتو «هرادقمل رظن ريغ

 ىلع ةدئازلا تايصوصخلا رتاوت ديرأ نإو «كلذ رتاوتب ملعلل ؛بجاحلا

 .«بجاحلا نبا هلاق ام هجولاف ءلصألا

 :قحلاو» :هلوقب بيكرتلا يف زاجملا بجاحلا نبا خيشلا ركنأ :ًايناث

 رهاقلادبع خيشلا ىلع درو ««بيكرتلا يف زاجم الو ءدرفملا يف زاجملا نأ
 دانسإلا ىف زاجملا نأ .«كتعلطب ىلاحتكا ىنايحأ» :وحن هلوق ىف ىناجرجلا

 زاجملا نأ :«كتعلطب يلاحتكا ينايحأ» :وحن يف رهاقلادبع لوقو» :هلوقب
 . (هتهج داحتال ؛ديعب ءدانسإلا يف

 بسحب ًائيش ناروتعم ةقيقحلاو زاجملا نأل :بجاحلا نبا لوق ىنعمو
 سرتفملا ناويحلا رابتعاب ؛ًازاجمو ةقيقح نوكي دسألاك نيتفلتخم نيتهج

 ةهج الإ هل سيلف «لاحتكالا ىلإ ءايحإلا دانسإ امأو ءعاجشلا لجرلاو
 نوكي الف «هريغ نم عقي نأ روصتي الف ءهدحو ىلاعت هللا يهو «ةدحاو

 تذخأ نإ دسألا ريظن :لوقي نأ رهاقلادبع خيشللو «بيكرتلا يف ًازاجم

 ."5ص رشنلا بيرقت :رظنا )١(
 ٠١۹/۲. رينملا بكوكلا حرش (۲)
 ١/١"5. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح (۳)

14۲ 



 وه ام ىلإ اهيف دنسي ةهج :ناتهج هل ٍذئنيح وهف ءءيش ىلإ ًادنسم ءايحإلا
 ىلإ هدانسإ ديقي ءءايحإلا تذخأ نإو ءهل وه ام ريغ ىلإ دنسي ةهجو ءهل

 .ةدحاو ةهج الإ هل سيل «عاجشلا لجرلا ةدارإ ديقب دسألا هريظنف «لاحتكالا

 : لثم بيكرتلا يف زاجملا نإ : بجاحلا نبا لوقب يضر نم ضعب لاقو

 هنع زاجم ىه ام ىلإ تادرفم تددر اذإ كنأل ؛رظن هيف كتعلطب ىلاحتكا ىنايحأ

 .تادرفملا يف زاجملا نأ ىلع لدي كلذو ءًازاجم بيكرتلا قبي مل

 نبا لوق «تاهبشلا» باتك يف ةريمع نب فرطملا وبأ خيشلا سكع دقو

 ىف نوكي الو «بيكرتلا ىف الإ نوكي ال طق زاجملا» :؟"'”لاقو «بجاحلا

 .ها .«درفملا

 بيكرتلا يف زاجملل بجاحلا نبا راكنإ فصو نم نييلوصألا نمو

 راكنإ ىلإ بجاحلا نبا بهذو» :'"”جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«ذاش وهو ‹«بيكرتلا ىف زاجملا

 «ةلمجلابو» : دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو
 .ها .«نايبلا ملع يف هعاب رصق ىلع لدي ماقملا اذه يف فنصملا مالك

 ؛معي ال “*راجلل ةعفشلاب ىضق» :وحن نأ ىلإ روهمجلا بهذ :ًاثلا

 طيحملا رحبلا ٠٠١٤/۲-٠٠١. دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح 546/١. جاهبإلا :رظنا )١(
 .57١5/؟ يشكرزلل

 ۲٠۷/۲. يشكرزلل طيحملا رحبلا نع ًالقن (۲)
 .596 ١١/ جاهنملا حرش يف جاهبإلا (۳)

 )٤( دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح ؟/١66.

 ام هنم برقيو فرعي ال ظفل وهو» :195-19/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق ()

 .ها .«لسرم وهو «اراوجلاب ديب ىبنلا ىضق» :لاق نسحلا نع ىئاسنلا هاور

 .ها . «ةتسلا بتكلا نم ءيش يف ظفللا اذه رأ ملف» :778ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىهن :يباحصلا لوق وحن» :ةلأسم يف هجيرختب تمق دقو

 .«راجلاو ررغلا ّعُعَي .راجلل ةعفشلاب ىضقو «ررغلا عيب
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 «هلعف ةياكح لب هلك ميركلا لوسرلا ظفل سيل يباحصلا هركذ ام نأل

 .اهب صتخي ةفصب ناك راجل هؤاضق نوكي نأ لمتحيو

 ةقيقحلا يف وهو .ًاقلطم معي هنأ راتخاف «بجاحلا نبا خيشلا فلاخو
 هركذو «هعفدو ءالاؤس «ناهربلا حرش» يف يرابنألا نبا هخيش هركذ ءيش

 .هسفنل ًابهذم هماقأو «بجاحلا نبا هاضتراف ءًاثحب ماكحإلا يف يدمآلا
 .“ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هادبأ يذلا ثحبلاب هل جتحاو

 ناك نإف ءلصتمب ناك اذإ صيصختلا نأ بجاحلا نبا راتخا :ًاعبار
 مركأو «ةقدانزلا الإ سانلا مركأ :وحن دحاولا ىلإ زاج لدبلاب وأ ءانثتسالاب

 مركأ :وحن نينثا ىلإ زوجيف طرشلا وأ ةفصلاب ناك نإو ءًاميمت الإ سانلا
 .ءالضف اوناك اذإ وأ ءءالضفلا موقلا

 ليلقلا لوصحملا ملعلا يف ناكو «لصفنمب صيصختلا ناك نإو

 ىلإ زاج «نينثا ىوس لتقي ملو «ةثالث اوناكو «قيدنز لك تلتق :كلوقك
 يقابلا نوك طرشب زاج ًاريثك ًاروصحم وأ ءهروصحم ريغ ناك نإو «نينثا
 .ماعلا لولدم نم ًابيرق

 هفرعن الو «بجاحلا نبا هراتخا» :"”جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق
 .ها .«هريغل

 فنصملا دنع راتخملاو» :ًاضيأ "”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ىلإ زوجي لدبلاو ءانثتسالاب» صيصختلا ناك اذإ «هنأ) :وهو .هعرتخا ليصفت

 «ىف لصفنملابو» .«نينثا ىلإ زوجي ةفصلاك» ءامهريغ «لصتملابو» ««دحاو

 لک تلتق» :لثم كلذو ءاضيأ «نينثا ىلإ زوجي ليلقلا روصحملا» ماعلا
 ريغ لصفنملابو» .«ةثالث» ةقدانزلا :يأ «مهو «نينثا لتق دقو «قيدنز

 عماسملا فينشت .117/ يكبسلا نبال بجاحلا عفر .554/7 يدمآلل ماكحإلا :رظنا )١(
 .ل48 /۲ يشكرزلل

 .159١/؟ جاهنملا حرش يف جاهبإلا (5)

 .۲۳۱/۳ بجاحلا عفر (6)



 نم برقي ددع ءاقب : ىنعأ .«لوألا بهذملا راتخملا «ريثكلا روصحملا

 .ها .«ماعلا لولدم

 ءهل تهجو تاضارتعا نم اذه هليصفت ىف بجاحلا نبا ملسي ملو

 دَع اهيف فيز ءاهقاس ةلدأب ''"جاهبإلا يف يكبسلا ُنبا هيلع ضرتعا ثيح
 دع نأ فرعُي انه نمو» :لاق ثيح «تاصصخملا ىف «لدبلا» بجاحلا نبا

 تلكأ :انلوق ىف لوألا نأل ؛ديجب سيل تاصصخملا ىف لدبلا بجاحلا نبا

 رظناف ؛ صوصخملا ماعلا ال .صوصخملا هب دارملا ماعلا هبشي «هثلث فيغرلا

 ‹صوصخلا :هب دارملا ماعلا ىف هتمدق ام ركذت مث ءاهمهفتو ىناعملا هذه

 ةياغ يف وهو «هّللا همحر يدلاو هركذ اذه اهمكحو ءامهنيب قرفلا فرعت
 .ها .(«ةسافنلا

 وه ام ىلع ءانثتسالا ىف ةلالدلا ريدقت ىف نويلوصألا فلتخا :ًاسماخ
 .دوصقملا

 ام هنم ىنثتسملاب ملكتملا دارملا نأ نيب ءانثتسالا نأ اهل رثكألا بهذف
 ةنيرق («الإ)و «ةعبس :(ةثالث الإ ةرشعاا :مهلوق ىف «ةرشع» ب دارملاف .ىقب

 دارمل ةنيبم ةنيرق صصخملا نإف ؛ءانثتسالا ريغب صيصختلاك «كلذل ةنيبم

 . ماعلاب ملكتملا

 ءانثتسالا ةلآو «هنم ىنثتسملاو «ءىنثتسملا :ىنالقابلا ىضاقلا لاقو

 اوعضو برعلا نأك ىتح ءًارخآ مهفُي ام :وهو «دحاو ىنعمل عوضوم ًاعيمج

 ةثالث الإ ةرشع :وه بكرملاف ءًادرفمو ءًابكرم :نيمسا ةعبسلا ىنعم ءازإب
 .ةعبس :وه درفملاو

 اهنم تفذح مث «ةرشعلا ةيهام ترّوصت كنأ هدنع بجاحلا نباو

 جرخأ «ةرشع نم يقابلا يلع :هل لاق هنأكف «ةعبسلاب تمكح مث ةئالث

 . يدنع هل ةثالث الإ ةرشع وأ «ةثالثلا اهنم

 اذهو «هنهذ یف هراضحتساب أدب ءىش ىلع مكحي نأ دارأ ام لكو

 ٠۳۹/۲. جاهنملا حرش يف جاهبإلا ()
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 امك «مكح مث ؛ةثالثلا جرخأ مث ءهنهذ يف ةرشعلا راضحتساب أدب لئاقلا

 كنأ

 هعبس وهو

 يقابلا بهت مث «ةثالث هيلإ اهنم درت مث «سيكلا نم مهارد ةرشع جرخت
2320 

 وهو .فنصملا بهذم اذه» :”بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«ةحضاو ةرياغم نيلوألا نيبهذملل رياغمو «نسح

 ءءانثتسالا :ةعبرأ مومعلا تاصصخم نأ لوصألا ءاملع ركذ :ًاسداس

 .ةفصلاو «ةياغلاو «طرشلاو

 «لكلا نم ضعبلا لدب» دازف «مهيلع بجاحلا نبا خيشلا كردتساو

 .«هثلث فيغرلا تلكأ :وحن

 ءرخآ ًامسق فنصملا داز دقو» :؟”رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا لاق

 صعب جارخإ نم 1 : .ها .«ظفللا هلوانت ام ضعب حارخإ هنأل ؛ اكلا م رضعبلا لدن :

 ءلكلا نم ضعبلا لدبو» :بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .«فئصملا هداز ءمهنم ءاملعلا سانلا مركأ :

 لدب :وهو ءًاسماخ بجاحلا نبا دازو» : ًاضيأ “)اھبإلا يف لاقو

 .ها .«مهملاع سانلا مركأ» :كلوق لثم «لكلا نم ضعبلا

 نم ضعبلا لدب يأ  هداز» :"عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 .ها .(روهمجلا هركذي ملو ‹بجاحلا .نبا - لكلا

(0) 

() 

(۳) 

(4) 

(6) 

(0 

 ةيشاح عم ٠١١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١/ ۴۷٠. ينيوجلل ناهربلا :رظنا

 لوصألا دئاوز .اهدعب امف ۲٤١/۳ بجاحلا عفر ۲١۹/۲. رصتخملا نايب .دعسلا

 .545/7 بجاحلا عفر
 ۲٤۷/۲. رصتخملا نايب

 .575/7 بجاحلا عفر

 °o. او يشكرزلل طيحملا رحبلا :رظناو YA /۲Y» عماسملا فينشت
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 بجاحلا نبا ىلع 2"”هريغو ءرصتخملا نايب يف يناهفصألا ركنأ دقو
 نوكي الف «هماقم ميقأ دق لدبلاو ءحرطلا مكح يف لدبملا نأل ؛ ؛ عينصلا اذه
 .هل ًاصصخم

 يف لدبملا نأ ىوعدب ؛بجاحلا نبا ىلع ركنأ نم ىلع ٌدَرُي دقو
 نسحي مل حرطلا ةين يف هنإ : :انلق نإف ؛ ةيفالخ ةلأسملا نأب ءحرطلا مكح

 دع الإو ,تاصصخملا نم هدع

 : نييوحنلا مالك يف ةقرفتم يهو ءاهتعمج بهاذم ةلأسملا يفو

 يلع وبأو «يفاريسلا لاق هبو .حرطلا ةين يف سيل هنأ :اهدحأ

 . يرشخمزلاو «يسرافلا
 «لوألا ةيحنت مكح يف لدبلا نأ نومعزي نويوحنلا :يفاريسلا لاق

 ةيحنتب نوديري سيلو ءهناكم لدبلا وهو يناثلا عضوو «هنم لدبملا وهو
 نييبتك لوألل هنييبت سيلو «هسفنب ماق لدبلا نأ :مهدارم امنإو «هءاغلإ لوألا
 هنأ ىلع ليلدلاو «دحاولا ءيشلاك هعم وهو «توعنملا مامت وه يذلا تعنلا

 تناك ولف ءاديز هتبرض يذلا ينبرض :لوقت كنأ : حرطملا مكح يف سيل
 ةلصلا لحتف ءًاديز تبرض يذلا ينبرض :ريدقتلا ناكل حرطلا ةين يف ءاهلا
 .لوصوملا ىلإ دئاعلا نع

 ماقم ماق هنأل ؛ًالدب يمس امنإ يناثلا نأل ؛ حرطلا ةين يف هنأ : يناثلاو

 اذهو .سكعلاو «ةركنلا نم ةفرعملاو .هعيمج نم ءيشلا لدبن انأل ؛لوألا

 طعم نبا :مهنم ةعامج نع ةردلا حرش يف زابخلا نبا هاكح بهذملا

 نم لخنلا نمو : ىلاعت هلوقك رركت هلماع نأب اوجتحاو «يئاجبلا يواوزلا
 لوألا نأب نذؤي اذهف ءآلدب يمس هنأب ء[١٠٠ :ماعنألا] ةيناد ناونق اهعلط
 .ًاريدقت حرطم

 ؛ًاظفل ال ىّنعم حرطلا لوألاب يوني) :«برقملا» يف روفصع نبا لاقو

 . لماعلا فانئتسا ةين ىلع هنأل

 )١( طيحملا رحبلا 758/1 عماسملا فينشت .148/7 رصتخملا نايب :رظنا ۲۷۳/۴

 آلا
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 «لوألا ككرتف «كوخأ ماق :ريدقتلاف ءكوخأ ديز ماق :انلق اذإف

 لاق .يناثلا ىلع دامتعاو «هل كنم حرط رخآ مالك فانئتسا يف كذخأو

 ةداعإ «ظفللا ةهج نم حرطلا هب يوني ال هنأ ىلع ليلدلاو :- روفصع نبا

 .هدي اديز تبرض :كلوق لثم يف هيلع ريمضلا

 نيبو «هنم لدبملا حرط ةين يف وهف ءطلغلا لدب نيب ليصفتلا :ثلاثلاو

 .هيف حرط الف هادع ام

hM °0 . .  
 . "ينج نبا عمل حرش يف يوحنلا ناهرب نبا لاق هبو

 لعج ثيح «ىمادقلا لوصألا ةمئأ بجاحلا نبا خيشلا فلاخ :ًاعباس

 نم امهنأ يف مهترابع ةحارص عم «ةلالدلا فاصوأ نم موهفملاو قوطنملا

 .لولدملا فاصوأ

 نم نيرخأتملا روهمج هدمتعا دقو «هيلإ قبسُي مل ميسقتلا اذهو

 .نييلوصألا

 ىلإ :قوطنملل بجاحلا نبا ميسقت نييلوصألا ضعب لكشتسا دقو

 .حيرص ريغو حيرص

 قوطنم :نيمسق ىلإ لادلا ظفللا مسق دق هنأ :لاكشإلا اذه لصاحو

 وأ ‹ةقباطم هتلالد ام وهو : م : نيمسق ىلإ قوطنملا مسق 7  موهفمو

 ال لد ام هنإ : موهفملا يف لاق مث ءاهل ةقرغتسم (حيرصلا ريغو ‹ حيرصلا)

 .قوطنم وهف ظفللا لد ةلالد يأب ذإ ؛ديري ةلالد يأف «قطنلا لحم ىف

 جاهبإلا .594 /# بجاحلا عفر ۲٤۸/۲. رصتخملا نايب :يف ةلأسملا ليصفت رظنا )١(

 ۷٦۸/۲. عماسملا فينشت .۲۸۳ص لوصألا دئاوز ۳..  جاهنملا حرش يف

 ."8 84 /" رينملا بكوكلا حرش .40//؟ لوسلا ةياهن .55/ص بهذلا لسالس

 داشرإ ٠٠٠/۳. طيحملا رحبلا 44/١”. تومحرلا حتاوف .۲۸۲/۱ ريرحتلا ريسيت

 . ۱۲۷ص لوحفلا
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 ؟يه تالالدلا ماسقأ يأ نم موهفملا ةلالد نايب :دارملاف

 هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا هبنت دق :باوجلا لصاحو

 حيرصلا ريغو موهفملا نيب قرفلاو» :لاقف اذه لاكشإلل ''"دضعلا حرش ىلع
 .اذه ىلع دزي ملو .«رظن لحم قوطنملا نم

 مث «لاكشإلا ليزي ام دجأ ملف لوصألا بتك يف ًاريثك ُثثحب مث

 باوج ال هنأ ىلع لدي ام “يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا يف تيأر
 نبا هب صتخا ميسقتلا اذه نإ :لاق هنإف « «ميسقتلا اذه ىلع لاكشإلل

 ةعماجلا ةربتعملا موقلا بتك نم ًاريثك تفشك دقو» :هظفلو «بجاحلا
 الو ءامهلثمب نامزلا حمسي ملو .يناعمسلا نبال عطاوقلاو «مامإلل ناهربلاك
 لوصحملاو «يلازغلا مالسإلا ةجحل ىفصتسملاو ءامهلاونم ىلع ملاع جسن
 هيحرشو «يواضيبلا يضاقلا ةمالعلل جاهنملاو «يزارلا رخفلا مامإلل

 ماكحإلاو ءامهب كيهانو  يكبسلا نبا هب ديري - فنصملاو ؛يونسإلل
 نبا يأر ديري - هيلإ ةراشإ الو «يأرلا اذهل ًاضّرعت اهيف رأ ملف .يدمآلل

 .(- حيرص ريغو حيرص ىلإ قوطنملا ميسقت يف هعبت نمو بجاحلا
 نم دافتسي ام» :هصن ام "”ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق» :لاق مث

 : يناثلاو «هركذب حّرصملا هب قوطنملا نم ىقلتي ام :امهدحأ :ناعون ظفللا

 حيرصتلا ةيضق ىلع هل ركذ ال «هنع توكسم وهو ءظفللا نم دافتسي ام

 ًاليصأت امهيف انمدق دقو ءرهاظلاو صنلا ىلإ مسقنيف :هب قوطنملا امأف
 .رظانلا عنقي ام اليصفتو

 .ديفي ام ميسقت انلواح انأل ؛مسقلا اذه يف لمجملا جردن ملو

 هامس يذلا وهف ءهب رعشم هب قوطنملا نكلو «هب ًاقوطنم سيل ام امأو
 . ىهتنا «خلإ ...هب لئاق يعفاشلاو «موهفملا نويلوصألا

 .١11١/؟ دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح )١(

 .۲۲-۲۳ /۲ يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا (۲)

 .۲۹۸/۱ ينيوجلل ناهربلا :رظنا (۳)
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 ام رصح ثيح «موقلا نيع وه يذلا مامإلا اذه نم مالكلا اذه رظناف

 ىَّقَلَتُي امب قوطنملا رسفو «موهفملاو قوطنملا :نيعون يف ظفللا نم دافتسي
 ىنعملا الإ لمشي ال ريسفتلا اذه نإف «هركذب حرصملا هب قوطنملا نيب
 همالك لب «حيرصلا قوطنملا ريغل ضّرعت همالك يف سيلف «هظفلب حرصملا

 .ها .«ىرت امك حيرص ريغ قوطنم تابثإ مدع يف حيرصلاك

 لاق مث ٍهمالك لثمب نيمرحلا مامإ ريغ مالك يدابعلا مساق نبا لقن مث

 نأ يف ًاحيرص نكي مل نإو رهاظ همالكف :ةلمجلابو» :"تانيبلا تايآلا يف
 هيلع هعبت نإو ءهل حالطصا لب «موقلا مالك يف سيل بجاحلا نبا هلاق ام
 .ها .«يدنهلاك مهضعب

 ةلالد بجاحلا نبا لعج دقو» :لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو

 هنكلو :لاق قوطنملا ةلالد نم ما ىلإ ةرشابملا زاوجو «ءاضتقالا

 مامإلا ديري - فنصملا لعجو ءظفلل مزال لب ‹حيرص ريغ قوطنم

 قوطنملا نم يدمآلا هلعجي ملو «مدقت امک موهفملا نم كلذ يواضيبلا

 حيرصت هيف سيل انه مامإلا مالكو ءامهل ًاميسق لب ءموهفملا نم الو

 .ها . ٥ء يشب

 هعبت نمو بجاحلا نبا ىلع هجوتم لاكشإلا نأ نم دارملا لصح دقو

 . نيرخأتملا نم

 يتربابلا مامإلا ٌتدجو «لاكشإلا اذه لح يف قيقحتلا اذه دعبو

 اضيأ لاكشإلا اذه لح اهيلع ينبني ةياكح قوسي

 لح اهيلع ينبني ةياكح انهاه كل ركذأ ينأ ملعاو» : ”يتربابلا لاق

 زاح يذلا - بجاحلا نبا ديري - فنصملا بيكرت ءوس رهظيو ‹عضوملا اذه

 خيش مامإلا خيشلا نأ يهو ءوحنلا ءاملع ناسرف رامضم يف قبسلا تابصق

 .؟ 4/7 تانيبلا تايآلا )١(

 ۲۰۳/۲-٠٠٠. يونسإلل لوسلا ةياهن (9)

 .5/7"47؟ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن (۳)
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 ناك - هّللا همحر  يونوقلا نيدلا ءالع خيشلا ءةيرصملا رايدلاب خويشلا
 ءوس همهو أشنمو «قوطنملا نم ًامسق حيرصلا ريغ نوكي نأ لكشتسي
 ءهل ظفللا عضو ام وهو «حيرص :لوألاو» :لاق هنإف «فنصملا بيكرت
 لوألاو :لاقل ؛مسق هنأ نايب ناك ول :هدارم نإف .«هفالخب حيرصلا ريغو

 :لاق املف .هفالخب وهو حيرص ريغو“ ءهل ظفللا عضو ام وهو ءحيرص
 مسقنت اذه ىلعو .قوطنم ريغ ءرخآ مسق هنأ ىلع لد «هفالخب حيرص ريغو»
 الخ وهو «موهفمو .حيرصلا وهو "؟قوطنم : ماسقأ ةثالث ىلإ ظفللا ةلالد
 نيب ةقرفت الو .امهنم دحاو لك فالخ ًاضيأ وهو «حيرص ريغو .قوطنملا
 وهو «موهفملا نيبو ءةراشإلاو «هيبنتلاو ءءاضتقالا وهو ءحيرصلا ريغ ماسقأ
 امع جراخ ىلع ةلالد كلذ ىلع ظفللا ةلالد نأ يف ‹فيفأتلا نم برضلا

 مكحت هل ًامسق موهفملاو «قوطنملل ًامسق ةثالثلا ماسقألا لعجف .هل عضو

 ريرقتلا جاومأب رخازلا رحبلاو ريرحنلا ةمالعلا انمامإو انخيش مدق املف «فرص
 ءهلثم ًاسمش سمشلا ءيضت نل يذلا يناهفصألا نيدلا سمش «ريرحتلاو
 عضوملا اذه ضماغ فشك يف ةلاسر هيلإ راشملا خويشلا خيش هبتكتسا
 .هللز عضوم ىلإ اهيف راشأ ةلاسر انخيش بتكف

 ؛رخآ ًامسق هل نأ ىلإ ريشي ءاّرَكَتُم «حيرص لوألاو» :هلوق نأ :اهنم
 لوألاو :حيحصلا بيترتلا ناكل « حيرصلا يف قوطنملا رصح دارأ ول ذإ
 ًافّرعم حيرصلا ريغب ءاج امنإو ءدحأ ىلع ىفخي ال رهاظ كلذو .حيرصلا
 ؛أدتبملا كرتب راصتخالا امهدحأ :نيينعمل ؛«حيرص» ىلع ًافوطعم ناك نإو

 ظفل ىلع رصتقاف .هفالخب وهو «حيرص ريغو :لوقي نأ ىلإ جاتحي ناك هنإف
 هفَّرعت ةطساوب ًافرعم حيرصلا ةوق يف «حيرص» :هلوق نأ :يناثلاو .دحاو
 .ةفرعم ىنعملا يف راص «فرع اذإ هنإف ءكهل ظفللا عضو ام» :هلوق وهو

 «هفالخب» :هلوق نوكيو .«حيرصلا ريغو «حيرصلا لوألاو » :لاق هنأكف
 .لخم زاجيإو «بيكرت ءوس هلك كلذو ؛ًالاح

 مولعب ًاعلضتم خويشلا خيش ناكو «ليوطت ضعب ةلاسرلا يف ناك املو
 مل ىرخأ ةلاسر انمامإو انخيش بتكف ءاهتامدقم ضعب يف عنملا نم نكمت

 - رصتخملا بحاص لاق :هذه يهو ءهقبس تبثي اهيف ملكتي نأ دحأ نكمتي
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 بحاص مالك .«هرخآ ىلإ ...قوطنم :ةلالدلا» :. بجاحلا نبا ديري

 ؛قوطنملا ليبق نم ةراشإلاو هيبنتلاو ءاضتقالا لعج هنأ ىلع لدي رصتخملا

 «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام وهو «قوطنم ةلالدلا» :لاق هنأل كلذو

 ةطساو الو «موهفملاو قوطنملا يف ةلالدلا رصح دقو .«هفالخب موهفملاو

 «هفالخو ءيشلا نيب ةطساو الو «قوطنملا فالخ هلعج موهفملا نأل ؛امهنيب

 .موهفملاو قوطنملا نيب ةطساو الف

 ؛ًاعطق رصتخملا بحاص دنع موهفملا ليبق نم تسيل ةئالثلا ماسقألاو

 ظفللا هيلع لد ام :قوطنملا» :لاق اضيأو .قوطنملا ليبق نم نوكي نأ نيعتف

 الو .«قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ام :موهفملاو .قطنلا لحم يف

 ال ظفللا هيلع لد ام نيبو «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام نيب ةطساو

 ليبق نم ةثالثلا ماسقألا نوكت نأ ًاعطق مزلي ٍفئنيحو .قطنلا لحم يف

 هيلع لد امم نوكت نأ امإ ولخت ال ةثالثلا ماسقألا نأل كلذو ؛قوطنملا

 ؛قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لدي امم نوكت وأ ءقطنلا لحم يف ظفللا

 .قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ام نوكت نأ زوجي الو .رصحلا ةرورضل

 وهف قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ام لك نأل ؛ًاموهفم ناكل الإو
 ماسقألا نوكت الف .هدنع ًاعطق موهفمب تسيل ةثالثلا ماسقألا نكل «موهفم
 هيلع لد امم نوكت نأ نيعتف ؛قطنلا لحم ىف ال ظفللا هيلع لد امم ةثالثلا

 امم ةثالثلا ماسقألا تناك اذإو .امهنيب ةطساو ال اّذِإ ؛قطنلا لحم يف ظفللا

 سايقلا بكرن انأل ؛قوطنملا ليبق نم نوكت «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد
 هيلع لد ام لكو «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد امم ةثالثلا ماسقألا :اذكه

 «ىرغصلا امأ .قوطنم ةثالثلا ماسقألا «قوطنم وهف قطنلا لحم يف ظفللا

 هلعج قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام نألف ؛ىربكلا امأو ءانيب املف

 .قدصلا يف فرعملل واسم فرعملاو «قوطنملل ًافّرعم رصتخملا بحاص

 نييواستملا دحأو «قوطنملل واسم قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام نوكيف

 نم ةثالثلا ماسقألا نأ تبث نإ نذإف ءرخآلا هيلع قدص ام لك ىلع قداص

 نأل ؛حيرصلا نم معأ قوطنملا نوكي نأ مزلي ٍكئنيحو .هدنع قوطنملا ليبق

 .حيرصلا ريغ ماسقأ نم اهنوك ةرورض حيرصب تسيلو «قوطنم حيرص لك

 ل



 ‹ حيرص ريغو حيرص ىلإ ًامسقنم نوكي ؛ حيرصلا نم معأ قوطنملا ناك اذإو

 تحت نيصخأ امهنوك ةرورض ؛رخآلل ًاميسقو هل ًامسق امهنم دحاو لکو

 . معأ

 ريغو حيرص :نيمسف ىلع قوطنملا لعج هنأل كلذو ؟هذنع يمازتلا

 وأ «ينمضت لولدم ءهل ظفللا عضو امع مزل امو ءهل ظفللا عضو امع
 .هنع جراخ وأ ءهل ظفللا عضو اميف لخاد امإ هنأل ؛يمازتلا لولدم

 . يمازتلا لولدم امإو « ينمضت

 موهفملا لعجو .«قوطنملا ليبق نم ةثالثلا ماسقألا لعج دعبتسي الو
 لدي يذلاو ؛موهفملا نم برقأ ظفللا نم اهمهف ماسقألا ن نأل كادوا ؛ هفالخب

 ماسقألا نإف ؛يمللا د اأو .ضراعتلا ؛ دنع موهفملا ىلع ة ةمدقتم و9
 ميدقتل ؛ىضتقملا وه اذهو .قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد امم ةثالثلا
 امم ةثالثلا ماسقألا :مهلوق ىنعم ام :ليق نإف .موهفملا نع ةثالثلا ماسقألا

 .قطنلا

 نأ :قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام :مهلوق ىنعم نأب بيجأ
 .هب قطن ام ريغ يف ال هب قطن اميف ظفللا هيلع لدي لولدملا

 ًالثم .هنع تكس اميف لب ءهب قطن اميف ال ظفللا هيلع لد موهفملاف
 قطن يذلا دبعلا ةيكلم ىلع لدي «فلأ ىلع ينع كدبع قتعأ» :لئاقلا لوق
 ال نكل «ةاكزلا بوجو مدع ىلع لدي «ةاكز منغلا ةمئاس يف :هلوقو «هب

 ةفولعملا وهو هب قطن ام ريغ يف لب «منغلا ةمئاس وهو «هب قطن اميف
 لدي ء[۲۳ :ءارسإلا] «*فأ امهل لقت الفل :ىلاعت هلوقو .اهنع توكسملا
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 قطنلا لحم يف تسيل ةقفاوملا يرطب ةموهفملا ةمرحلاف . برضلا ةمرح ىلع

 نمايمب اكربت ؛اهنيعب اهتلقن دقو . ةلاسرلا تهتنا .ماسقألا رئاس يف مريرقت

 .ها .2"هعجضم هللا دب ةكرابملا هظافلأ

 چ کو

 )١( ينيوجلل ناهربلا :رظناو ١/ .۲۹۸يدمآلل ماكحإلا .191/؟ ىفصتسملا ٠1/۳.
 ريبحتلاو ريرقتلا ١/١46. دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح ۲/١۷١. تانيبلا تايآلا

  .74-1 7لمآلا ةغلب حرش لئاسلا ةباجإ ."8٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا
 صوصنلا ريسفت .74-141ص يناعنصلل ١/ .547.59-55"ص نييلوصألا جهانم
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 عبارلا لصفلا

 قيقحتلاب قلعتي اميف

 : ثحابم ةعبرأ ىلع لمتشيو

 .نابلطم هيفو ءهفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن :لوألا ثحبملا
 .فلؤملل باتكلا ةبسن ةحص :لوألا بلطملا -

 .باتكلل لماكلا مسالا : يناثلا بلطملا -

 .باتكلا خسنل ماع فصو :يناثلا ثحبملا

 حارّشلا هيجوت يف هرثأو «خسنلا فالتخا :ثلاثلا ثحبملا
 .بجاحلا نبا مالكل

 .قيقحتلا يف يجهنم : عبارلا ثحبملا

 ےک
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 لوألا ثحبملا

 هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن

 : نابلطم هيفو

 .فلؤملل باتكلا ةبسن ةحص :لوألا بلطملا

 . باتكلل لماكلا مسالا : يناثلا بلطملا -

1٦ 



 لوألا ثحبملا
 هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن

 ىف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم» باتك نأ يف كش ىندأ كانه سيل

 ؛هّللا همحر بجاحلا نبا ةمالعلا مامإلا تافلؤم نم «لدجلاو لوصألا يملع
 .هنم تدافأ وأ «هل تمج رت ىتلا عجارملا لك ىف هيلإ ًابوسنم هدجن ذإ

 حرش یف جاهولا جارسلا ىف (ه١٤۷ ءاه"58) يدربراجلا لاق

 «عيمجلا ىلع بجاو ةيافكلا ىلع بجاولا :لوقن نأ قحلاو» :جاهنملا
 ىف بجاحلا نبا ققحملا لضافلا هركذ امك «ضعبلا لعفب طقسيو

 .هأ . (هرصتحم

 :'9 صتخملا نايب ىف (هال54 ت) ىناهفصألا نيدلا سمش لاقو -

 لؤسلا ىهتنم رصتخم» ةفيطللا ربزلاو «ةفيرشلا بتكلا نم هيف فنص امو
 .ققحملا «لضافلا مامإلا تافنصم نم «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو
 نبا»ب فورعملا «يكلاملا رمع نب نامثع ورمع يبأ نيدلا لامج ةمالعلا

 )١( جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا 151١/١.

 ) )۲رصتخملا نايب ٤/١-۷



 ريغص باتك «هناوضر للح هاسكو «هنارفغب ىلاعت هّللا هدمغت «بجاحلا

 ضحم ىلع لمتشم «مسالا ريبك «ملعلا ريزغ «مظنلا زيجو «مجحلا
 .ها .«مهملا

 تعرش...» :''"لوصألا دئاوز يف (هالالا - ه٤٠۷) يونسإلا لاقو -

 ةروكذملا ةيلوصألا لئاسملا نم روكذملا جاهنملا هنع الخ ام عمجب هعفش يف

 «مامإال لوصحملا : : يهو «لوصألا نف يف ةدمتعملا ةثالثلا لوصألا يف

 .ها .«مهنع هللا يضر بجاحلا نبال رصتخملاو «يدمآلل ماكحإلاو

 هللا نم امم ناكو» :بلاطلا ةفحت ىف (ه٤۷۷ ت) ريثك نبا لاقو -
 «هقفلا لوصأ يف ريغصلا رصتخملا» باتكلا تأرق ينأ «ّيلع ىلاعتو هناحبس

 ىبأ نيدلا لامج «هرصع ديحو «ققحملا نقتملا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلل

 ؛ ىلاعت هللا همحر «بجاحلا نباب فورعملا «يكلاملا رمع نب نامثع «ورمع

 ' .ها .«نفلا اذه يف ًاّدج سيفن باتك وهو

 دنع "عماللا ءايضلا يف (ه۸۹۸  ه8١4) ولولح خيشلا لاقو -

 («...جاهنملاو رصتخملا ىلع يحرش يف يكبسلا نبا مالكل هحرش

 .ها .«بجاحلا نبال وه «هيلإ راشملا رصتخملاو»

 يف رهتشا دقو» :؟“ريرحتلا ريسيت ىف (ه۹۸۷ ت) هاشداب ريمأ لاقو

 ىذ «ققحملا ةمالعلاو ققدملا مامإلا رصتخم «قاقحتسالا بجومب ؛قافآلا
 .ها .«بجاحلا نبا خيشلا «بقاثلا يأرلا

 فشك يف (ها5١٠ال_-اها9١١٠) ةفيلخ يجاح خيشلا لاقو

 يف لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم :وهو «بجاحلا نبا رصتخم» : نونظلا

 .ها .«لدجلاو لوصألا يملع

 .الةص بلاطلا ةفحت (۲)

 ۱ عماوجلا عمج حرش عماللا ءايضلا (۳)

 .؟/١ ريرحتلا ريسيت (4)

 )٥( نونظلا فشك 8 /۲؟1١57.



 دانسإب رباكألا فاحتإ يف (ه١٠٠٠  ه19١1) يناكوشلا لاقو -
 .ىهتنملا رصتخمب فورعملا «لوصألا يف بجاحلا نبا رصتخم» :"رتافدلا
 .هل ةيفاشلا يف مدقتملا دانسإلاب هيورأ

 ؛ينويمرألا هللا دبع ء نب فسوي لامجلا نع ,يدايزل ىيحي نب يلع نع

 ميهاربإ ن نب سنوي رونلا يبأ نع " «زرطملا نب يلع يبا نع ير

 : ةيكزلا رونلا ر يف فولخم دمحم ني دمحم خيشلا ل لاقو -

 ًاقرش سانلا باتك وه يناثلا رصتخملاو ءهرصتخا مث 2 «يلصألا ٠ هرصتخم اهنموا

 .ها .«لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لوس ىهتنم» : هاّمس .ًابرغو
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 : يناثلا بلطملا

 باتكلل لماكلا مسالا

 ىهتنم رصتخم» :وه لماكلا باتكلا مسا نأ يف فلاخي ًادحأ دجأ مل
 .«لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا

 ةيموقلا بتكلا راد ةخسن ىف «ناونعلا ةقرو ىلع اذكه همسا ءاج دقف
 ةيبرعلا ةيروهمجلاب دسألا ةبتكم ةخسن يفو «روميت لوصأ )٠١54( مقر رصمب
 .(5159) مقر ةيروسلا

 اممواا ٠ رصتخملا نايب يف (ها/44 ت) يناهفصألا نيدلا سمش لاق
 لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخما ةفيطللا ريزلاو «ةفيرشلا بتكلا نم هيف فنص

 )١( رتافدلا دانسإب رباكألا فاحتإ ص١45-/١41.

 .5١ا9//١ ةيكزلا رونلا ةرجش (۲)

 ) )۳رصتخملا نايب ٤/١-۷.
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 ةمالعلا «ققحملا «لضافلا مامإلا تافنصم نم «لدجلاو لوصألا يملع يف

 «بجاحلا نبا»ب فورعملا «يكلاملا رمع نب نامثع ورمع يبأ نيدلا لامج

 زيجو «مجحلا ريغص باتك ؛هناوضر للح هاسكو «هنارفغب ىلاعت هللا هدمخت
 .ها .«مهملا ضحم ىلع لمتشم ءمسالا ريبك «ملعلا ريزغ ءمظنلا

 بجاحلا نبا باتك “نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح خيشلا ركذ دقو

 ىهتنم رصتخم :وهو «بجاحلا نبا رصتخم» :لاق ثيح ءمسالا اذهب

 .ها .«لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا

 : "ةيكزلا رونلا ةرجش يف فولخم دمحم نب دمحم خيشلا لاقو

 سانلا باتك وه يناثلا رصتخملاو ءهرصتخا مث «يلصألا هرصتخم اهنمو»

 .«لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم» :هاًّمس ءًابرغو ًاقرش

 1 ١ .ها

 يه لب «بجاحلا نبا نم تسيل ةيمستلا هذه نأ نظلا بلاغو

 هتأشنأف ...» :"ص ىهتنملا هباتك ةبطخ يف لاق ثيح ؛همالك نم ةطبنتسم

 يف لاقو ««لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم» هانعمب ًامجرتم

 اًهّلِئمو ءراثكإلا نع ممهلا ٌروصق تيار امل ينإف» :ىهتنملا رصتخم ةبطخ

 ىلع هترصتخا مث «هقفلا لوصأ يف ًارصتخم تفنص ءراصتخالاو زاجيإلا ىلإ

 .هأ . ؟عينم ليبسو ‹ عيدب هجو

 دج <

 )١( نونظلا فشك ”7/7 ١15178.

 ةيكزلا رؤنلا ةرجش (؟) 1١//١51.



 يناثلا ثحبملا

 باتكلا خسنل ماع فصو

 يلع ناك يتلاو .«ىهتنملا رصتخم» نم خسن ثالث يدل ترفوت امدعب
 : ةيتآلا رومألا يرابتعا ىف تعضو «باتكلا قيقحتل ؛اهيلع دمتعأ نأ

 .ةصقانلا ةخسنلا ىلع ةلماكلا ةخسنلا مدقأ نأ ١

 ءطخلا حوضو :حوضولاب ينعأو  ةحضاولا ةخسنلا مدقأو - ۲

 .اهريغ ىلع  ىنعملا ىلإ برقلاو

 .ةثيدحلا ىلع ةميدقلا ةحضاولا ةلماكلا ةخسنلا مدقأو ۳

 .ةخرؤملا ريغ ىلع ةخرؤملا ةحضاولا ةلماكلا ةخسنلا مدقأو - 4

 : يتآلا بيترتلا خسنلا تبتر دقف اذه ىلع ءانبو

 .روميت لوصأ )٠١4( مقر رصمب ةيموقلا بتكلا راد ةخسن - ١

 .ةروصم

 مقر ةنيطنسق ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماج ةخسن - ۲

 .ةذتاسألا ةبتكم (١١ف/١٠) صاخلا مقرلا «تاطوطخملا مسق (۷)

 . هروصم

 .ةخرؤم ريغ يهو ءانتلئاع ةنازخ يف يتلا ةيصخشلا ةخسنلا - ۳

 .ةخسن لك فصو يف نآلا عرشأو
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 : ىلوألا ةخسنلا

 يف عقتو .روميت لوصأ )٠١4( مقر رصمب ةيموقلا بتكلا راد ةخسن

 لؤسلا ىهتنم رصتخم باتك» :بوتكم اهنم ىلوألا ةقرولا ىلع -

 يبأ ةمالعلا مامإلا خيشلا فينصت ءلدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو

 . «بجاحلا نب ركب يبأ نب ورمع

 .©9ةقرو (4) اهقاروأ ددع غلب ةلماك ةخسنلا هذه -

 .ًارطس (۱۸) ةحفص لك يف رطسألا ددعو

 .ةملك ١5( - ۱۲) نيب ام حوارتي رطس لك تاملك ددعو -

 .طقف باتكلا نم ةحفص لوأ يف ةسومطم تاملكلا ضعب -

 .خاسنلا ضعب بأد وه امك «ةبيقعتلا ةقيرطب ةطبترم اهتاحفصو

 .ءورقم «داتعم «يخسن طخب تبتك دقو -

 .لكشلاب اهتاملك مظعم تطبض دقو -

 ةرقفلا نأ ىنعمب «(ن) ةمالع ةرقف لك ةياهن دنع خسانلا عضو -

 ةءورقم اهنأ ىلع لدت ؛تابيوصتو « تاحيحصت اهيلع ةخسنلا هذهو

 ركذ عم «نتملا يف أطخلا ىلإ ةراشإ (خ) فرح بتك دقو «ةححصم ةلباقم

 .ةملكلا قوف (حص) ب هيلإ ةراشإلاو باوصلا

 .اهيف علاط نم ءامسأ ضعب تبتك دقو -

 هِلَلْزب رقملا ءهبر ىلإ ريقفلا دبعلا «كرابملا باتكلا اذهب علاط ١

 .(ب «أ) نيتحفص نم نّوكتت ةدحاولا ةقرولا نأ فورعم )١(
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 نملو «باتكلا اذه بحاصلو .هيدلاولو هل هللا رفغ يلع نب فلخ «هينذو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هأرق

 دمحم نب نئمحرلادبع «هبر ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا هيف رظن -

 «هأرق نملو «هل هللا رفغ .ًابهذم ىكلاملا ءادلوم يرصملا ءًابسن يرعب

 . نيمآ نيملسملا عيمجلو .ةرفغملاو ةبوتلاب هل اعدو

 «ناعتسملا ينغلا هبر ىلإ ريقفلا هنكلو «نانملا ينغلادبع هيف رظن - ۳

 .- مهنع هللا يضر  يفنحلا ناضمر نب دمحأ نب دمحم

 ةريثك تاكلمت نيتريخألا نيتحفصلاو «ناونعلا ةحفص لفسأ ىلعو -

 فعضأ «ىلاعت هَّللا لضف نم اهكلم» :اهنم هتءارق تعطتسا يذلاو
 ينانبلا نابعش نب يلع نب رمع .هتمحر ىلإ مهجوحأ «هَللا قلخ رقحأو

 نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هّللا رفغو «نيرادلا يف هب هللا فطل «يكلاملا
 . «ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ‹نیمآ

 : ةيرعشلا تايبألا ضعب اهتحفص رخآ يف بتك دقو -

 ٍدارملا سكع يف ٌرهدلا يتأيو ّيِدانعلاب ٌعنصي ٌرهدلا تيأر
 داعب يفهنع بوغرملاالو ينأيهوهنيذلالكام

 ٍدايدزا يف ىَحضأ هيف يمارغ روفناذايبض ٌُترصبأ دقل
 يوارم يف سكاعي ىحضأ دقو يقالتلاو برقلا مود
 ياغ دعيت يذلا لكالو ىَرْهَيهوِهنيذلاٌلكام

 دنِهلابهعمتنأاوٌبحت | ٌبيجعءارّبايندلا يفامهو

 نيرشعو سمخ ةنس ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو ثلاثلا يف اهخسن مت دقو -

 . يكبسلا مامت نب يلع نب يفاكلادبع نب يلع ةمالعلا دي ىلع «ةئامعبسو

 اهفصو ىلع قيقحتلا يف تيرج مث «(م) ب اهل تزمر دقو -

 .(لصألا) ب
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 : ةيناثلا ةخسنلا

 مقر ةنيطنسق ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماج ةخسن

 .ةذتاسألا ةبتكم (7١ف )٠/ صاخلا مقرلا «تاطوطخملا مسق (۲۱۹/۱۷)

 .طسوتم دلجم يف عقتو .ةروصم

 نبال يلوصألا ىهتنملا رصتخم باتك» :اهنم ىلوألا ةقرولا ىلع -

 . «بجاحلا

 .ةقرو )4١( اهقاروأ ددع غلب ةلماك ةخسنلا هذه

 .ًارطس (۱۸) ةحفص لك يف رطسألا ددعو -

 .خاسنلا ضعب بأد وه امك ةبيقعتلا ةقيرطب ةطبترم اهتاحفصو -
 .ءورقم ليمج يبرغم طخب تبتك دقو -

 .اهنم ليلقلا الإ اهتاملك طبضت مل

 نم ةطقنب فاقلا طقنيو «ه :اذكه اهلفسأ نم ءافلا خسانلا طقني -

 .(ةيراغملا ةقيرط يهو) :ف :اذكه اهقوف

 ‹«تهتنا ةرقفلا نأ ىنعمب .ةمالع ةرقف لك ةياهن دنع خسانلا عضو -

 .(.) ةياهن ةطقن

 ءاولاق ءانلق :ةيتآلا تاملكلاو «ثحابملا نيوانع خسانلا بتكو -

 نوللاب زراب طخب «بيجأو درو ‹ ةلأسم «باوجلا ءانل «ضروعو «لدتسا

 .قرزألا نوللاب ًانايحأو ءرمحألا

 «ةءورقم اهنأ ىلع لدت تابيوصتو «تاحيحصت اهيلع ةخسنلا هذهو

 عم «نتملا يف أطخلا ىلإ ةراشإ (خ) فرح بتك دقو «ةححصم «ةلباقم

 .ةملكلا قوف (حص) ب هيلإ ةراشإلاو باوصلا ركذ

 هبر ريقف ةبوت يف هلل دمحلا» :بوتكم ىلوألا ةحفصلا ىلعأ ىلعو -

 ةنس نم يناثلا ىدامج ١4 رخاوأ «هب هللا فطل يلذاشلا دمحم نب دومحم
 .اها١"6ك١
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 اولَح َيِلِيِبَس سن الْهَأ َنوُعَمْبَي اولَح بكرلاب يب ْرِسَف يب ٌرِس حاض»

 اهب حدمي يدشارلا رداقلادبع يديس خيشلل ةديصق علطم تيبلا اذه

 فيرشلا ناشرولا نسحلا يديس نب دمحأ يديس سابعلا ابأ مامإلا هخيش
 فزيجي نأ هنم ًاسمتلم «هللاب ةسورحملا سنوت ليزن «يدوكملاب فورعملا

 .(ه ۲ ماع حتاف مارحلا

 ه4١١1١ ةنس لوألا عيبر مظعملا هللا رهش طسو يف اهخسن مت دقو -
 . هللا همحر ىلذاشلا دمحم نب دومحم دي ىلع

 .() ب اهل تزمر دقو -

 : ةثلاثلا ةخسنلا

 ىف ىلصألا بجاحلا نبا رصتخم باتك» :اهنم ىلوألا ةقرولا ىلعو -
 .(هقفلا لوصأ ملع

 مجحلا نم ةقرو )٤١( اهقاروأ ددع غلب «ةلماك ةخسنلا هذه
 .طسوتملا

 .ًارطس )٠١( ةحفص لك يف رطسألا ددعو -

 .ةملك (9 - ۸) نيب ام حوارتي رطس لك تاملك ددعو -

 .ةبيقعتلا ةقيرطب ةطبترم ريغ اهتاحفص -

 .ءورقم ليمج يبرغم طخب تبتك دقو -

 . لكشلاب اهتاملك مظعم تطبض دقو -

 نم ةطقنب فاقلا طقنيو .ي:اذكه اهلفسأ نم ءافلا خسانلا طقني -
 .(ةبراغملا ةقيرط يهو) .ف :اذكه اهقوف
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 ‹« تهتنا ةرقفلا نأ ینعمب ‹ /ةمالع ةرقف لک ةياهن دنع خسانلا عضو -

 .(.) ةياهن ةطقن

 ءاولاق ءانلق :ةيتآلا تاملكلاو .ءثحابملا نيوانع خسانلا بتكو -

 نوللاب زراب طخب «بيجأو «درو ءةلأسم «باوجلا «ءانل « ضروعو «لدتسا

 .قرزألا نوللاب ًانايحأو ءرمحألا

 «ةءورقم اهنأ ىلع لدت تابيوصتو تاحيحصت اهيلع ةخسنلا هذهو

 عم «نتملا يف أطخلا ىلإ ةراشإ (خ) فرح بتك دقو ء.ةححصم «ةلباقم

 . ةملكلا قوف (حص) ب هيلإ ةراشإلاو باوصلا ركذ

 ةقرو رخآ يفو «ةيرعشلا تايبألا ضعب باتكلا ناونع تحت بتكو

 .اهتءارق يف ةبوعص عم مئازعلاو ءمسالطلا صضعب

 عطتسأ ملو «ناميلس نب قاحسإ خيشلا دي ىلع اهخسن مت دقو -

 .اهخسن خيرات ةفرعم

 .(ش) ب اهل تزمر دقو -

 .باتكلا اذه قيقحت ىف اهيلع ٌتدمتعا ىتلا ثالثلا خسنلا هذه

 دسألا ةبتكم ىف اهيلع تعلطا باتكلل ىرخأ خسن ثالث كانهو

 يتلاو رصمب ةيموقلا بتكلا راد ةخسنب اهتلباقمو ءمليف وركيملا ىلع اهتءارقب

 ىتح «ًامامت اهل ةقباطم اهتدجوف ء(لصألا) ب ًانايحأو «(م) ب اهل تزمر

 .اهنم ةلوقنم اهنأ تننظ

 : ىلوألا ةخسنلا

 نبال ىهتنملا رصتخم باتك» :بوتكم ىلوألا ةحفصلا ىلع ۔

 (*IA*A). مقر «بجاحلا

 .ةقرو )٠١١( اهقاروأ ددع غلب ءةلماك ةخسنلا هذه

 .ًارطس )١( ةحفص لك يف رطسألا ددعو -

 ۱۹٦



 .تاملك (4 )8  نيب ام حوارتي رطس لك تاملك ددعو -

 : ةيناثلا ةخسنلا

 نبال لمألاو لؤسلا ىهتنم رصتخم» :بوتكم ىلوألا ةحفصلا ىلع -
 .(5159) مقر «بجاحلا

 .ةقرو )*١١( اهقاروأ ددع غلب ةلماك ةخسنلا هذه -

 .ًارطس )١( ةحفص لك يف رطسألا ددعو -

 .تاملك )٠١( رطس لك تاملك ددعو -

 .ءورقم يخسن طخب تبتك دقو -

 نم اهنأ نظُي «ةميدق ةخسن» :ىلوألا ةحفصلا ىلعأ ىلع بتك دقو -
 .«فلؤملا طخ

 : ةثلاثلا ةخسنلا

 «بجاحلا نبا خيشلل ىهتنملا رصتخم» :بوتكم ىلوألا ةحفصلا ىلع -
 م مقر

 .ةقرو (40) اهقاروأ ددع غلب ةلماك ةخسنلا هذه -

 .ًارطس (۱۷) ةحفص لك يف رطسألا ددعو -

 .تاملك )٠١( رطس لك تاملك ددعو -

 .ليمج يسراف طخب تبتك دقو -

 ىلع فرعتلا عطتسأ ملو «ه١١١١ مرحم "4 يف اهخسن منو -

 .اهخسان

 ىلإ ترشأ دقو ءرصتخملا حورش ضعبب ةلباقملا يف تنعتسا دقو

 .شماهلا يف كلذ
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 دعسلاو يناجرجلا يتيشاح عم رصتخملا ىلع دضعلا حرش - ١

 ءاملع نم ليعامسإ دمحم نابعش خيشلا حيحصتب عوبطم وهو «ينازاتفتلا

 .فيرشلا رهزألا

 نيدلا سمشل «بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب» ةخسن ۲

 تحت «ةيرهزألا ةبتكملا ةخسن د نم ةروصم يهو .(هال14 ت) يناهفصألا

 اقب رهظم دمحم روتكدلا قيقحتب تب عوبطملا رهظ املو )٥۷۱/۱۰۴۳(. مقر

 يف كلذ ىلإ ترشأ دقو «طوطخملا عجارأ تيقبو ‹«عوبطملا ىلع تدمتعا

 .شماهلا

 نيدلا جاتل «بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر» ةخسنو - ۳

 (؟9١) مقر رصمب ةيموقلا بتكلا راد نم روصم يهو .(هالالا ت) يكبسلا

 ءةقرو )۳۲١( لوألا «نيدلجم يف عقت ء(٤٤۲۷۳) ةيمومع هقفلا لوصأ

 ددعو ءارطس )٠١( ةحفص لك يف رطسألا ددعو «ةقرو (*”319) ىناثلاو

 مقرو «ةلماك ةخسن يهو ءةملك )١7  ١54( نيب ام حوارتي رطس لك تاملك

 .(۲۷۰۷۹) اهمليف وركيم

 عوبطملا رهظ املو «ةلباقملا يف ًاليوط ًاطوش ةخسنلا هذهب ٌتعطق دقو
 تدمتعا .دوجوملادبع دمحأ لداعو ءضّرعم دمحم ىلع : نيخيشلا قيقحتب

 تبعتأ ةلخادتم اهروطسو ءًاّدج قيقر اهطخ ةطوطخملا نأل ؛عوبطملا ىلع
 .كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك اهيلإ دوعأ يبناجب ًامئاد تناك نإو «يرظن

 ىلإ باتكلا لوأ نم ةلباقملا ىف ةطوطخملا هذه ىلع تدمتعا دقو

 ىلإ ۲۲۳/۴ نم ةعوبطملا ىلع مث ..٠« .مذلاو حدملا ىنعمب ماعلا» : ةلأسم
 .عبارلا ءزجلا رخآ

 گچ ><
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 ثلاثلا ثحبملا

 حارشلا هيجوت يف هرثأو ,خسنلا فالتخا

 بجاحلا نبا مالكل

 يف حارّشلا فالتخا يف رثأ ىهتنملا رصتخم خسن فالتخال ناك دقل

 ترشأ دق تنك نإو كلذ ىلع لدت ةلثمأ هذهو «بجاحلا نبا مالك هيجوت

 : قيقحتلا مسق ة شماه يف خسنلا يف فالتخا لك ىلإ

 امأو» :هلوق دنع .«. . . ىضاقلل ًافالخ .ةعقاو ةيعرشلا» :ةلأسم ىف -

 .«ًايبرع نآرقلا نوكي ال نأ مزلي هنألف ؛ىرغصلا

 اذك .«ىرغصلا امأو» 40١/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 مزلي هنإف «يلاتلا نالطب :دارملاو .ةيناثلا خسنلا ضعب يفو ‹فنصملا طخب

 انإ# :ىلاعت هلوقل ؛يبرع هنكل ءاهيلع هلامتشال ؛ًاّيبرع نآرقلا نوكي ال نأ

 .ها .([" : فسوي] هايبرع نآرق هانلزنأ

 كلذ ناک ول :اولاق» : بجاحلا نبا لوق دلع ماكحألا ثحابم يف

 هللا ىلع بذكلا ةبسن حبقب مكحلا عنتمالو «بذاكلا نم ةزجعملا تزاجل

 . «(هفالخب ملاعلا نم رفكلا عاونأو ثيلثتلاو ءعمسلا لبق

 ««كلذ ناك ول :اولاق» 557/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ملو ءرمألا سفن يف ًامئاق نييعرش حبقلاو نسحلا نوك : يأ .هطخب اذك

 ؛ءيش لك هنم نسح ولو يش لك هللا نم نسحل ؛نييلقع انوكي
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 ئبنلا سابتلا عقي ذئنيحو «(«بذاكلا نم ةزجعملا» تنسحو ««تزاجل»

 دورو لبق ىلاعت هللا ىلع بذكلا ةبسن حبقب مكحلا عنتمال و» ‹ىبنتملاب

 ةبسن : خسنلا ضعب يفو .فنصملا طخب اذك .هيلع بذكلا ةمرحب ؛«عمسلا

 عنتمالو ءعمسلا لبق هيلإ بذكلا بسني نأ حبقي ال : يأ هللا ىلإ بذكلا

 .ها . «مانصألا ةدابع حبقب مكحلا

 دنع 7١5/١ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاقو

 : خسنلا ضعب يفو .«هريغو ثيلثتلا نم ركذ ام فالخب يأ» :دضعلا لوق

 الو «ةثالث ثلاث سيل هنأو «ىلاعت هلاح ملعي يذلا :يأ ««هلاحب ملاعلا نم»

 .ها .(دلو الو هل ةجوز

 هتقو :ةيفنحلا لاقو» :دضعلا لوق دنع عسوملا بجاولا ثحبم يف

 . (هرخآ

 :؟5؟/١ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف يناجرجلا فيرشلا ديسلا لاق

 نأل ؛ حيحصلا وه اذهو «ةيفنحلا ضعب :نتملاو حرشلا خسن ضعب يف»

 ىلع ًارهاظ صنلا لد :اولاق لب ءاذه ىلإ اوبهذي مل ةيفنحلا نم نيققحملا

 .نع لعفلا ريخأت بوجو امإ «نيرمألا دحأ مزلي ذئنيحو «تقولا عيمج ةيببس

 هريخأت بجي نأ امإ هنأل ؛ببسلا ىلع ببسملا ميدقت وأ «تقولا عيمج

 لطاب امهالكو «يناثلا مزليف «هيف هلعف زوجي لب ءال وأ «لوألا مزليف «هنع

 .ها .«...تقولا ءازجأ ىلإ ةيببسلا فرصو «صنلا ليوأت بجوف «ًاعامجإ

 :فنصملا لوق دنع «.٠...هب الإ بجاولا متي ال ام» :ةلأسم يف -

 .«هتين تبجولو «حابملا يفن يف يبعكلا لوق حص ولو
 ءخسنلا ضعب يفو) ١/*69: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 . (ًاعامجإ بجت الو «ةدابع هنأل ؛«هتين تبجولو» :فنصملا لصأ يف سيلو

 .ها

 فيلكتلا يف ًاطرش سيل يعرشلا طرشلا لوصح» :ةلأسم يف -

 :انلق .هنم تحصل ءاهب فلك ول :اولاق» :فنصملا لوق دنع ««...ًاعطق

 . «عازنلا لحم ريغ
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 اذك نونلاب  ُنيع :انلق» ٤۷/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .ًاعرش ةحصلا نودب ًالقع فيلكتلا زوجن انإف ءعازنلا لحم  فنصملا هطبض
 رومأم هنأ ديرن ال انأ ةرياغملا هجوو .«عازتلا لحم ريغ» : خسنلا ضعب يفو
 .ها «(ثدحملاك لعفيو« ¿ نمؤي نأب هنم حصي معن «ءهرفك ةلاح هلعفب

 لوق دنع ..٠« . يقابلا يف ًازاجم ناک ماعلا صخ اذإ» :ةلأسم يف -
 .«ةقيقح ناكف ؛ قاب لوانتلا : ةلبانحلا» : فنصملا

 خسنلا ضعب يفو» ١٠١8: /# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .« «واولا» نم فنصملا طخب دوجوم وه ام نسحألاو «ءافلاب «ناكف»

 ةماقتسال ؛تاريدقت دحأ لمتحا ام وهو يضتقملا» :ةلأسم يف -
 بوسنملا عفرلا رابتعاب» :فنصملا لوق دنع ....هل مومع ال «مالكلا

 . امهيلإ

 دنع ١١5/7 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق

 عقو دق «نايسنلاو أطخلا ىلإ :يأ» :«امهيلإ بوسنملا عفرلا رابتعاب» :هلوق
 ام ىلع هانعمو فصولا قيرطب  دضعلا يضاقلا ةخسن يأ  هتخسن يف
 قيرطب «امهيلإ بوسنملا عفر رابتعاب» :خسنلا ةماع يفو «ديدس هركذ
 ءامهيلإ زاجم برقأ نإ :هانعم ليقف «هريرقت يف نوحراشلا رّيحتف «ةفاضإلا

 ؛امهماكحأ مومع وه ءامهيلإ بسن ام عفر رابتعاب ؛امهتقيقح يفن ىلإ : يأ
 لعجي هنأل ؛ةقيقحلا يفن نم دوصقملا ىلإ برقأ ماكحألا عيمج رامضإ نأل
 الف «مزاوللا : ماكحألاب ديرأ نإ :ليق ام عفدني اذهبو ؛مدعلاك امهدوجو
 ديرأ نإو ءامهمدع ىلع ةلالدلا يف يلكلا يفنو «دحاو يفن نيب قرف

 رامضإلا ريغ زاجم نأ باوجلا هيجوتو «برقأ امهعفر نأ ملسن الف ءامهريغ
 ءىلوأ ناكف .لقأ لصألا ةفلاخم ناك لقأ رامضإلا ناك املكف ءرثكأ
 عفر ىلع لدي مالكلا رهاظ نأ :دارملا :ليقو ءانليلد ىقبيو ناضراعتيف

 رامضإو ءماكحألا عفر ىلع لمحف «دوصقم ريغ وهو نايسنلاو أطخلا

 .ها .«مالكلا ةقيقح ىلإ برقأ نوكيل ؛اهعيمج

 :فنصملا لوق دنع .«...سايقلاب مع ةلع ىلع مكح قلع اذإ» ةلأسم -
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 .«هراكسإل ركسملا تمرح لثم اهراكسإل ؛رمخلا تمرح»

 دنع ”١١9/7 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق

 تمرح : يهو «ةروهشملا ةخسنلا راتخا ««انلوق نيب قرف ال :دضعلا لوق

 نأ ىلإ راشأ هنأ الإ .هراكسإل رمخلا تمرحو :لثم هراكسإل ركسملا
 :لاقي نأ بسنألاف الإو ءامهنيب ةقرفتلا مدع كاذ لثم اذه نوك نم دوصقملا

 نأ ىفخي ال نكل «هراكسإل ركسملا تمرح :لثم هراكسإل رمخلا تمرح

 يتلا ةخسنلا مث .ركسملا تمرح :لثم هراكسإل رمخلا تمرح : خسنلا دوجأ

 رمخلا تمرح» :لثم ركسملا تمرح :ىهو «(١١ص) ىهتنملا قفاوت

 ْ .ها .«هراكسإل

 دنع .«.. .هدعب نمل ًاباطخ سيل *«سانلا اهيأ اي :لثم» :ةلأسم

 .«مهيلإ السرم نكي مل ابطاخم نكي مل ول :اولاق» :فنصملا لوق

 دنع ١۱۲۷/۲ دضعلا حوش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق

 هذه :ليق نإف» ءاًابطاخم لوسرلا نكي مل ول» :دضعلا يضاقلا لوق

 ريرقتلا اذه :انلق .غلبم لوسرلا امنإو «ىلاعت هللا نم يه امنإ تاباطخلا

 وحن مالكلا هجوي يذلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأ ىلإ رظان

 «ىلاعت هللا وه بطاخملا انلعج نإو مهل بطاخملا وهف «نيبطاخملا

 ًالسرم لوسرلا نكي مل لوسرلا دعب نمل ًابطاخم نكي مل ول هنأ : ريرقتلاف
 عقو دقو .هب مهتبطاخ ام هغلب :هل لاقي نأ مهيلإ هلاسرإ ىنعم نأل ؛ مهيلإ

 اهب ًابطاخم نكي مل ولا :(7١١ص) ىهتنملا يف اذكو .خسنلا ضعب يف

 نكي مل ««سانلا اهيأ اي» :لثمب ًابطاخم هدعب نم نكي مل ول :ىنعملاو

 .ها .(ّرم امل ؛ مهيلإ السرم لوسرلا

 ماعنألا يف :َّلَّثُم و «هب ليق نإ «موهفملاب صخي ماعلا» ةلأسم يف -

 .«ةاكز ةمئاسلا منغلا يف «ةاكز

 طخب دوجوملا نأ ملعاو» :**57/* بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

  ظفلب «ةاكز ةمئاسلا منغلا يف سيل «ةاكزلا ماعنألا يف لثمو» :فنصملا

 نوحراشلا هحرشف ءهجو هل رهظي الو ««ماكحإلا» يف كلذ سيل وأ ««سيل»
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 ماعنألا يف : لقمر :هلوقب رشي مل فنصملا نإ مث ««ماكحإلا» يف ام ىلع

 ةرابع تناك كلذلو ؛ثيدح ىف ظفللا اذه فرعن ال انإف ؛ثيدح ىلإ «ةاكز

 تناكو «(ةاكز ماعنألا يف :درو ول امك» 2/1 ماكحإلا يف) يدمآلا

 ةطوبضم اهتيأر دقو «هلعاف مسي مل امل ينبم (َلّثُمو' :فنصملا ةرابع
 نأ مهوي ظفل هنأل ؛ةلثمألا برض يف ةداعلا ىلع ليو :لقي ملو ءهطخب
 .درو دق ظفللا اذه نوكي

 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا ديري - يزاريشلا مّهوت دقو
 هنأك ءءىش ىلع فطع «واولا» :لاقو :«ُلْئِمو» :لاق فنصملا نأ 5
 ؛مّموت امك سيلو .ةقفاوملا موهفمل لاثم كلذ وهو .خسانلا ملق نم طقس
 ؛«هب ليق نإ» :هلوق ليلدب ؛ةفلاخملا موهفم يف الإ ملكتي مل فنصملا نإف

 .ةقفاوملا ال ةفلاخملا وهو ءةجح هنأ يف فلتخملا موهفملا ىلإ راشأ هنإف

 ملف «صيصخت ةقفاوملا موهفم نأ ىلع عامجإلا مايق ركذنسف :ًاضيأو

 يه يتلا ةخسنلا ىلع تفقو دقف :ًاضيأو .هل جاجتحالا يف ضرغ ريبك نكي

 .ها .«  دضعلا يأ  يزاريشلا هركذ ام اهيف سيلو «هطخب

 دنع ««...روهطب الإ ةالص ال :وحن يف لامجإ ال» :ةلأسم يف -

 .«ةحصلاو لامكلا ىف فلتخم ًاعرش فرعلا» :هلوق

 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاق

 سانلا لاقف .ءاوس :يأ ء«عرش» خسنلا ضعب يفو :يبطقلا» : ۲

 نأ ىلع اهيف ةلالد الو .ءاوس : يأ ءاهنوكسو «ءارلا كيرحتب عرش :هيف

 .عرشلا فرع :فرعلا نم دارملا

 ىلع لدي ال نكل «عرشلا فرع ىلع لد نإ وهو «ًاعرش» اهضعب يفو
 ؛رهاظلاو سيلو ءامهدحأ طقسف «نيظفللاب ناك لصألا نأ رهاظلاو .ةيوسلا

 .ها .«حيجرتلا مدع لصألا ذإ ؛ةيوسلاب رعشم ظفللا ذإ

 1... يعرش مكح يف لمحمو .يوغل لمحم هل ام» :ةلأسم يف 35

 . (هتحص موزلل ؛يعرشلا دعبي :يهنلا يف يلازغلا» :هلوق دنع
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 هيلإ بهذ ام نأ ملعاو» ٤0۰۹/۳: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 عم وه مث «داسفلا يضتقي ال يهنلا نأ يف مدقتملا هلصأ ىلع ينبم يلازغلا

 ملو «يعرشلا هيف دعبي :لاق كلذلف ؛ةحصلا يضتقي هنأب لوقي ال اذه هلصأ

 ال هبهذمو «ةحصلا هئاضتقاب لوقي ناك هدنع ًاعنتمم ناك ول ذإ ؛عنتمي :لقي

 .اذه ىلإ يهتني

 لصأ ىف تسيلو ءارّدعتيلا :(رصتخملا» خسن ضعب نأ ىلع

 «هناكمإ الول ذإ) )89/١”(: (ىفصتسملا» ىف هلوق دهش نكلو .فنصملا

 يضتقي ال يهنلا نأ يف هلصأل ةفلاخم اهنكلو .«لعفت ال :هل ليق امل

 .ها .(«ةحصلا

 ليوأت ديعبلا نمفا :هلوق دنع «لوؤملاو رهاظلا ثحسم يف -

 اهلالقتسا عنمل ؛هدصق ناكمإ عم زغللاك ديعب ردان ىلع هلمحو ...ةيفنحلا

 .«تاداعلا نساحمب قيلي اميف

 دنع ٠۷١/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق

 نم هيف ام ىفخي الو «لالقتسالاب قلعتم» :«اهضوهن نع» :دضعلا لوق

 نع هتعنم لب ءاذك لعف نع لجرلا لالقتسا تعنم :لاقي ال ذإ ؛ةوبنلا

 ال اميف» :حراشلا ةخسن يف عقو هنأكو «هب هلالقتسا تعنم وأ «هب لالقتسالا

 نساحمب قيلي يذلا رمألا يف :يأ ««قيلي اميف» :خسنلا عيمج يفو ««قيلي

 .ها .«هيف لالقتسالا عنم تاداعلا

 .2.. .هضيقنب رابخألاب فيلكتلا خسن زاوج راتخملا» :ةلأسم يف -

 دنع ۱۹١ /۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق

 امك ءىشلا كلذ ضيقنب :يأ» :«هضيقنب رابخإلا هفلكي نأب يأ» :دضعلا لوق

 «ةقرحمب تسيل رانلا نأب ربخأ :لوقي مث «ةقرحم رانلا نأب ربخأ :لاق اذإ

 ‹خسنب قلعتم «هضيقنب» :هلوقو «فيلكتلاب قلعتم «رابخألاب» : فنصملا لوقف

 زوجي :ىنعملاو «خسنب يناثلاو «فيلكتلاب قلعتم لوألا ءرركم «رابخألاب»

 انفيلكتب :يأ ءرابخألاب ناك هجو يأ ىلع ءيشب رابخألاب انفيلكت خسن
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 عيمج يف هنوزوجي ال مهنإف ؛ةلزتعملل افالخ ءيشلا كلذ ضيقنب رابخألاب

 هنوزوجي ال مهنأ نتملا ةرابع رهاظ ناك نإو «ةصاخ ريغتي اميف لب ءروصلا

 ال هنأل ؛ديدسب سيلو « دضعلا يضاقلا ديري  ةمالعلا حرش يف اذك ًالصأ

 ؛ريغتي ال وأ ريغتي امم ناك ءاوس نامزلا داحتا دعب الإ ضيقنلا ققحتي

 .ها .«ًاحيبق هب رابخإلاو ءابذك نيضيقنلا دحأ نوكي ةرورضلابف

 الأو» :هلوق دنع «....لصألا ةلع طورش نمو» :ةلأسم ىفو -

 .ةرصاقلا فالخب «قاحتلالا عانتمال ؛هنم ًاءزج الو لحملا ةيدعتملا نوكت
 هؤزجو نارودلا كلذكو ءاهل فرعملا نم ءزج ةزجعملا ةضراعم ءافتنا :اولاق

 .(ءزج ال طرش :انلق .مدع

 ةيدعتملا نوكت الأو» ۱۸١/٤١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ءافتنا :اولاق .ةرصاقلا فالخب «قاحتلالا عانتمال ؛هنم اءزج الو لحملا

 :انلق .مدع هؤزجو نارودلا كلذكو ءاهل فرعملا نم ءزج ةزجعملا ةضراعم

 ريخأتو ميدقت نيحراشلا خسن يف عقوو «فنصملا طخب اذك ««ءزج ال طرش

 .ها .«هطخب هاندجو ام حرشن نحنو «ةدايزو

 . «ضراعملا حيجرت عم :ليقو» :هلوق دنع ةلعلا طورش :ثحبم يف -

 ««حيجرتلا عم :ليقو» :597/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 يفو «فنصملا ةخسن هذهو ««ضراعملا حيجرت عم» :ركذ ام ديق : يأ

 يف ضراعمب ةطبنتسملا َضَراَعُت ال نأ طرتشي امنإ :ليقو» :خسنلا ضعب
 حيجرت «نيبهذملا فالتخا ىلع ءاعيمج عرفلاو لصألا يف وأ «لصألا

 لمع لطبي ذئنيح هنإف ؛احجار ضراعملا كلذ ناك اذإ :يأ ء«ضراعملا

 .ها .«حوجرملا رخالا فصولا

 . هاضتقم تفان نإ :ليقو» :هلوق دنع ةلعلا طورش :ثحبم يف -

 كلذ طرتشي امنإ :ليقو» :؟548/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ‹«يدنع حيحصلا وهو .يدمالا هركذ ام اذهو .«هاضتقم» ةدايزلا «تفان نإ»

 ءاندنع كلذك سيلو ءاخسن صنلا ىلع ةدايزلا تناك ول لوألا هجتي امنإو

 .ها .«يدمآلا وه دّيقملاو .«ليقو» عضوم «ديقو» :خسنلا ضعب يفو
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 :رشع سماخلا ضارتعالا يف ‹سايقلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا يف -

 . ؛اًمِهْيَلْصَأ دّدعتل ؛ عضولا دّدعت ىمسيو .. . .رخآ ىنعمب لصألا يف ةضراعملا»

 :دضعلا لوق دنع ۲۷۳/۲ دضغلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق
 يف نامألا لوبقب ؛مكحلا ليلعتو «نيفصولا لصأ يأ» :«امهلصأ ددعتل»

 مالسإلاب :يأ يقابلاب رحلا لقاعلا ملسملا نامأ يف امك «نيلصألا دحأ

 نوذأملا دبعلا نامأك رخآلا يفو «ةيرحلا عم هنوك وهو ‹عضو ىلع لقعلاو

 يفو .ديسلا نذإ عم لقعلاو مالسإلا نوك وهو ءرخآ عضو ىلع يقابلاب
 .ها .«رهاظ وهو ءةلعلا لصأ : يأ ««امهيلصأ ددعتلا خسنلا ضعب

 دنع .٠٠ . .ديلقتلا نم عونمم دهتجي نأ لبق دهتجملا» ةلأسم يف -

 .«ايباحص نوكي نأ الإ :يعفاشلا لاقو» :هلوق

 :"01/؟ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق
 هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم نأب رعشم ««ًاًيباحص نوكي نأ الإ» :هلوق»

 هتلاسر يف روكذملاو ‹حيجرتلا طارتشا ريغ نم يباحصلا ديلقت زاوج

 نمم هريغ ىلع هرظن يف ةباحصلا نم دحاولا ديلقت هل زوجي هنأ :ةميدقلا

 ديلقت هل زوجي الو ءءاش نم ديلقت يف رّيخت هرظن يف اووتسا نإو «فلاخ

 نوكي ال نأ : يعفاشلا لاقو» : خسنلا ضعب يف عقو اذهلو ؛«مهادع نم

 ءاذه قفاوي (5١5ص) ىهتنملا ظفلو .ارّيخت اووتسا نإف « حجرأ ًايباحص

 .ها . «حراشلا مالك ىنبم هيلعو

 ىلع يهنلا» :هلوق دنع «نتملا ىلإ دوعت رومأب حيجرتلا ثحبم دنع

 «ةحابإلا ىلع هلثمب يهنلاو ء.حيحصلا ىلع ةحابإلا ىلع رمألاو ءرمألا

 . «يهنلا ىلع ةحابإلاو

 :دضعلا لوق دنع ۳٠١/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 :ةمالعلا حراشلا ةخسن يف عقو هنأك» :«ةحابإلل وه ام ثلاثلا هلوق»

 ؛يهنلا ىلع يهنلا حيجرت مزلتسي هنأب ضرتعاف .«يهنلا ىلع ةحابإلاو»

 هنأب باجأو «يهنلا ىلع ةحجرملا ةحابإلا ىلع حجرملا رمألا ىلع هحجرتل
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 نوحراشلا همهف ام هرهاظو ««ةحابإلا ىلع هلثمب يهنلاو» : خسنلا هيلع يذلا

 .ها .«ةحابإلا ىلع حجري يهنلا نأ :وه

 ىلعو «سكعلاب :ليقو «ةحابإلا ىلع رظحلا :لولدملا» :هلوق دنع -

 .«...ةهاركلا ىلعو .مهأ دسافملا عفد نأل ؛[بوجولا ىلعو] «بدنلا

 لوق دنع ۳٠١/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق

 ىهتنملا يف لاق» :«ءالقعلا رظن يف مهأ ةدسفملا عفدو» :دضعلا

 ىلع رظحلاو «ةحابإلا يف مدقت امب ؛بدنلا ىلع رظحلا حجريو :(3526ص)

 عفدو «ةحلصم ليصحتل بوجولاو «ةدسفم عفدل رظحلا نأل ؛بوجولا

 ماكحإلا يف) يدمآلا مالكل قفاوملا وه اذهو ءءالقعلا دنع مهأ ةدسفملا

 لصألا ناكف «نتملا نم ءىش انهاه طقس دق :ليق انهاه نمف ©«

 ماكحإلا يف) يدمآلا لاق .«مهأ دسافملا عفد نأل ؛بوجولا ىلعو» :اذكه

 ىلإ بجاولا ءاضفإ نم متأ اهدوصقم ىلإ ةمرحلا ءاضفإ نألو ٤

 .«ىلوأ اهيلع ةظفاحملا تناكف ؛دصقت مل نإو «كرتلاب هيتأتل ؛هدوصقم

 . ينازاتفتلا مالك ىهتنا

 گکچ <
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 عبارلا ثحبملا

 ةذتاسألا هرّرق امك «قيقحتلل يملعلا جهنملا دعاوق تمزتلا ١

 .نفلا اذه يف نوصّصختملا

 ديرجتو «فلؤملا هبتك يذلا لصألا ةياعر :جهنملا اذه ساسأو

 ةروص برقأ ىلع وأ ءهفلؤم اهب هدارأ يتلا ةروصلا ىلع هجارخإل ؛دصقلا

 . اهيلإ
 رسيت يتلا «ةدوجوملا خسنلا دوجأ نع ةركفلا يدل تنوكت نأ دعب  "؟

 حرش» :هيحرش تروص امك ءاهنع ةروص عبطب تمق ءاهيلع لوصحلا يل

 . يكبسلا نبال «بجاحلا عفر»و «يناهفصألل «رصتخملا نايب

 ام اريثك يتلاو «(م) ةخسن نع باتكلا نم ةخسن ةباتكب تمق *" 

 ُتبثأو ءىرخألا ةثالثلا خسنلا ىلع اهتضرعو .«لصألا» ب اهيلإ زمرأ

 يف ٌثدجو دقف «ةيئالمإلا دعاوقلا ىلإ ةعجارلا قورفلا ةصاخو ‹قورفلا

 اهتبتكف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا ريغ ىلع تبتُك تاملك خسنلا ضعب
 .شماهلا يف كلذ ىلإ ٌترشآ دقو «ةثيدحلا ةيئالمإلا دعاوقلا قفو ىلع

 :ةلثمألا كيلإو

 < ةثلثلا ءةاكزلا < ةوكزلا ءةايحلا <- ةويحلا ةالصلا < ةولصلا

 «ةلأسم +“ ةلئسم ‹«عئاقولا <- عياقولا ءةمئاسلا <- ةمياسلا ءةثالثلا

 < نهرياس «طئاغلا < طياغلا ءةكئالملا < ةكيلملا ءةاواسملا <- تاواسملا
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 «نوثالث < نوثلث ءهئاعدتسال < هياعدتسال «لئاوألا <- لياوألا «نهرئاس
 ءابرلا < وبرلا ءةمئأ < ةميأ «ناتبئاشلا < ناتبياشلا «تالوأ < تالأ
 ءعئاض < عياض ‹سئاقلا - سياقلا ءةئزجم < ةيزجم ءةاروتلا س ةيروتلا

 ءاهعئاب < اهعياب ءاتئاف < اتياف ءمئاصلا < مياصلا ءاهئافخل <- اهيافخل
 < ةلوسألا ءنولئاق < نولياق ءمئالم <- ميالم «لئاسملا < لياسملا
 < ةلئسم «هءاضفإ < هأضفإ ءىغلم < اغلم ءاضرلا <- ىضرلا «ةلئسألا
 ه- ابص «ىلتخي < التخي «ةحئارك < ةحيارك ءاولأسف <- اولئسف «ةلأسم
 ءعئاذ < اعياذ ءاهئاش < اعیاش ءامهاوس “< امهيوس .لئاز <- لياز .«ىبص
 «ةيئزجلا <- ةيءزجلا «ةلئام < ةليام ءىنع < انع ءءالعتسالا < العتسالا
 ام < ىدع ام .ىّرج ه ارج ئال ه- ةثلث ‹ یھتشم < اهتشم دبا <- ّىدبأ

 ‹«عئاقو < عياقو .ءنامثع < نمثع ءالت < ىلت «ىلوأ < الوأ ءادع

 < ابل «ىتفلا  اتفلا .ىوقألا < اوقألا ءزئاج < زياج ءائطخم < ايطخم
 . ىولبلا س اولبلا < ىلعألا « العال «ىبل

 «باوصلا نم هجو هل ناك املاط (م) لصألا ةخسن صن ُتمزتلا -
 ءوحنلا يف للخل الإ ليدبتلا وأ .فذحلا وأ «ةدايزلاب اهترابع نع لدعأ ملو
 .شماهلا يف كلذ تابثإ عم ىنعملا يف وأ

 ةرابع مامإ وأ ءيباحص مسا دورو دعب ركذت خسنلا ضعب ٌتدجو

 هذه تابثإ ىلع تيرجف ءاهلفغي اهضعبو «(هللا همحر» وأ ءاهنع هّللا يضراا

 .اهركذت مل يتلاو ءاهّنركذ يتلا ةخسنلا ىلع شماهلا يف تهبنو «غيصلا

 ءهتبثأ كلذ لكف لَك دمحم انالومو انديس ىلع ةالصلا» تارابع امأو
 .هركذت مل يتلاو «هتركذ يتلا ةخسنلا ىلإ شماهلا يف ترشأو

 ميقرتلا ةمالع تعضوو ءايهانتم هبسحأ ًاطبض الماك صنلا ٌتطبض -
 يتو «ىنعملا رهظُت ىتح «ةيانعلا لك اهعضوب ُتيِنَع يتلا (خلإ ...؟! «؟؛.)
 .كلذ يف اقفوم نوكأ نأ ميركلا هللا لأسأو «ئراقلل همهف

 تارابع نم ضمغ ام ضعب حاضيإ يف يدهج ىصقأ ٌُتلذب -۷
 نباو «يناهفصألاو ءدضعلا يضاقلا :نوحراشلا هلاق امم ًاديفتسم فنصملا
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 ام وأ «ىهتنملا ىف فنصملا هلاق امم وأ «ىناجرجلاو «ىنازاتفتلاو ءىكبسلا

 ْ . .ىرخألا لوصألا بتك يف درو

 ىلع ًادمتعم «ةضماغلا ظافلألاو «ةبيرغلا تاملكلا تحرش 6
 .قيقحتلا جهنمل ةياعر ؛فارسإ ريغ نم اهب قوثوملا رداصملا

 ىلع ةلالدلل ؛[ ]1 نيتفوقعم نيب اهتعضو «ةليلق نيوانع تفضأ 4

 ٠ .شماهلا يف كلذ ىلع تهبن دقو ءيلمع نم اهنأ

 ءارآ  ًالثم  لقنأف «ةيلصألا اهرداصم نم لاوقألا قيقحتب تمق - ٠
 «ةيرهاظلاو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا ءارآ كلذكو «مهبتك نم ةيفنحلا

 .رخآلا قيرفلا ءارأل قيرف لقن دمتعأ الو «خلإ ... ةيضابإلاو

 وزعلا اذه نوكيو ءرخآ قيرفل ًالوق قيرف اهيف وزعي يتلا تالاحلا يفو
 اهيف ىزعي يتلا تالاحلا نأ امك .لقنلا ةمالس مدع ىلإ ريشأ «باوص ريغ

 ىدل هناظم يف لوقلا دجأ ملو ءنّيعم بهذمل وأ ءاَّم صخشل لوق

 .ةبسنلا عجرم ىلإ ريشأو «لوقلا بسن نم ركذأ ذئنيحف ءهيلإ بوسنملا

 ةقلعتملا ةلأسملاف ءةيلصألا اهرداصم ىلإ لئاسملا وزغب تمق ١

 يف اهعجارأ وحنلاب ةقلعتملا لئاسملاو «هقفلا بتك نم اهققحأ ةيهقفلا عورفلاب

 ءةيغالبلاو ةيوغللاو ةيقطنملا لئاسملا ىلإ ةبسنلاب رمألا اذكهو ءوحنلا بتك
 ءاهناظم ىلإ عجرأ كلذ لك يفف «ثيدحلا حلطصم ملعب ةقلعتملا لئاسملاو

 .لوصألا بتك يف اهل نييلوصألا ضرعب يفتكأ الو

 مهبتك نم ةمئألا نع ةلوقنملا صوضنلا نم ًاريثك ٌتعجرأ - 7
 .قيثوتلا ليبس ىلع ؛اليبس كلذ ىلإ تعطتسا ام يدي تحت ةدوجوملا

 اهل قرطت يتلا لئاسملا نم ةلأسم يف فالخ دوجو ةلاح يف ٠

 هذه يف فالخ دوجو ىلإ ةراشإلاب موقأ «فنصملا هركذي ملو باتكلا

 .كلذ ليصفت يف رظنلل ؛عجارملاو رداصملا ىلإ ةلاحإلا عم ةلأسملا

 ىلع تقلعو «لوصألا بتك يف ةلأسم لك ةساردب تمق _ ٤

 ليزي امب ؛حاضيإو نايب ىلإ رقتفت وأ ءًاحرش يضتقت يتلا اياضقلاو تارابعلا
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 ريثك ىلإ تلحأو .سبل نم اهيف ام فشكيو ءاهنم دارملا حضويو ءاهضومغ

 .لمكألا هجولا ىلع صنلا مدخأ نأ :ًالوأ

 ىتح «لوصألا لئاسم نم ةلأسم يأ يف ثحابلا نيعأ نأ :ًايناث
 يف ينم ًادهج كلذو ءدارأ املك قرطلا رسيأ نم هتيغب كاردإ نم نكمتي
 قيقحتلا دعاوق دودح یف عاطتسملا ردق ىملعلا ثحبلا جهنم ريسيت

 . ةساردلاو

 ةلأسم لكو «ةيلوصألا لئاسملا تاهمأ مض دق باتكلا اذه نإ : ًاثلاث
 نأ لوقعملا ريغ نمو «ةلقتسم ةلاسر ناكل اهبناوج عيمج نم تثحُب ول اهنم

 نأ - ثحابك - يل يغبني ال امم هنأ امك ءاهتاهج عيمج نم ةلأسملا يصقتسا
 يننإ ثيح أطسو ًارمأ تكلسف ولم ىلإ | يدتهي ال رحت ئراقلا كرتأ

 ا كرب ال هلک كردي ال امو «ةدازتسالا

 - فنصملا نأ امبو «باتكلا يف ةدراولا تاحلطصملاب تفّرع

 فيرعتب تمق دقف .فيراعتلل نايحألا بلاغ يف ضرعتي مل - هللا همحر

 ركذأو «خلإ ...لسلستلاو ءرودلاو «بودنملاك «ةيقطنملاو ةيلوصألا دودحلا
 رداصملا ةيقبل كلذ دعب ليحأ مث ءًابلاغ ةيوغللا عجارملا ركذ دعب هعجرم
 ىرخألا هتافيرعت ترکذ وأ .هلئامي ام تركذ يتلا عجارملاو

 اهعضوم ىلإو ءاهباحصأ ىلإ اهتبسنو «ةيوحنلا دهاوشلاب تفرع -
 ةسيئرلا هعجارمو وحنلا بتك نم

 ةمجرت باتكلا يف اوركذ نيذلا مالعألا عيمجل تمجرت - ۷
 .هتافنصم ضعبو «هترهشو مّلَعلا بسن ركذب «ةرصتخم ىرخأو «ةطسوتم

 ىلإ عوجرلاب فتكأ ملو «ةمجرتلا رداصم ىلع ليحأ مث .هتافو خيراتو
 .ةثدحملا بتكلا

 اما



 .باتكلاب ةدراولا نكامألاو ءفئاوطلاو قّرِفلاب تفّرع - ۸

 يف ةقرو لك ةياهن ىلع ةلالدلل ؟[./.] ةمالعلا هذه تعضو - ۱۹

 .ةعجارملا ةيلمع ليهستل كلذو ؛(م) لصألا ةخسن

 نيب هتعضو ىرخأ خسن نم هتفضأو ءلصألا نم طقس ام _ ٠

 .شماهلا يف هيلإ ترشأو [] نيتفوقعم

 وأ ةرابع وأ ءةملك وأ ءفرح :نم لصألا ففلاخي ناك ام ١

 .شماهلا يف هيلإ ترشأ بيكرت

 بسح اهتمقر دقو ءاهروس ىلإ اهتوزعو ةينآرقلا تايآلا تمقر _ ٢

 ءماتلا لكشلاب اهتطبضو ءعفان نع شرو مامإلا ةياورب فيرشلا فحصملا

 .# # :لكشلا اذهب نيسوق نيب اهتعضوو

 يف اهنكامأ ركذب ؛ًالماك ًاجيرخت ةيوبنلا ثيداحألا جيرختب تمق - ۳

 يف ثيدحلا ءاملع مالك نم تافطتقم ىلإ اريشم «ةدمتعملا ثيدحلا بتك

 .هفعضو ثيدحلا ةحص

 . 4 :  لكشلا اذهب نيسوق نيب لي يبنلا ىلإ عوفرملا ثيدحلا تعضو دقو

 . « » :لكشلا اذهب نيسوق نيب يباحصلا ىلع فوقوملا ثيدحلا تعضوو

 هبناوج قيقحتلا لمكتسي ىتح “"”ةيملعلا سراهفلا عضوب تمق - 4

 :ىهو ةينفلا

 ١ ةينآرقلا تايآلا سرهف .

 .ةعوفرملا ثيداحألا سرهف - ۲

 )١( يهو ؛ةيبرغملا ةيئابفلألا بيترت سراهفلا تبتر :ةظوحلم :

» 
 ض «ص «ن “م «ل ك ءظ ءط «ز «ر ف د “خ «ح “ج ت «ت «ب أ

 .ي ءو هه «ش «س «ق «ف «غ ع
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 .(ةعوطقملاو ءةفوقوملا) راثآلا سرهف - ۳

 .مالعألا سرهف - ٤

 .نادلبلاو نكامألا سرهف -

 .تاحلطصملاو دودحلا سرهف 5

 .فئاوطلاو قرفلا سرهف - ۷

 .عجارملاو رداصملا سرهف - ۸

 .ةيرعشلا دهاوشلا سرهف 4

 .ةيلوصألا لئاسملا سرهف - ٠

 .تاعوضوملا سرهف - ١

 هيف تغلب يننأ يعدأ ال - لقملا دهج وهو يلمع وه اذهف ...دعبو
 .هيلإ لوصولاو «هغولب ىلع صرحأ تنك نإو ءلامكلا

 جارخإ ليبس يف يدهج ىهتنمو «يعسو ةياغ تلذب ينأ هللا ملعيو
 قيقحتلا دعاوق ًاعبتم ؛اهنم ًابيرق وأ «هفلؤم اهعضو يتلا ةروصلاب صنلا

 عرضأو ءريخ ةيادب لمعلا اذه نوكي نأ ىلاعتو هناحبس هللا وعدأو .ىملعلا

 ةمدخو «هلمعو «هنيد قيرط ىلع يمدق تبثي نأ هالع يف لجو زع هيلإ

 .دوشنملا ىفدهو لومأملا ىضرغ وه كلذف ؛هتعيرش

 يلمع لبقتي نأ لومأم مركأو ءلوؤسم ريخ وهو هَّللا لأسأ :ًاماتخو
 ءباوصلاو دشرلا ينمهلي نأو «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي نأو ءاذه
 «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو «هلجآو يرمأ لجاع يف ىدهلاو
 هباحصأو هلآ ىلعو نيملاعلل ةمحر ثوعبملا ىلع كرابو ملسو مهللا لصو

 .نيدلا موي ىلإ هكلسم نيكلاسلاو

DS 2ج 
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 نم يننكمأو «هيلإ ينقفو ام ىلع ةادتبا هتدمح امك ًَءاهتنا هلل دمحلا

 ًةمحر هللا همحر بجاحلا نب ورمع يب مامإلا مْلِعو ةريس نم هيلع عالطالا

 . نيحلاصلا يف هايإو ينلعجو «ةعساو

 راهظإ ىهتنملا رصتخم ىلع ُتقّلَعو ثبتك ام لك يف يدصق ناك دق

 يتلا ةيملعلا هراثآ راهظإو «مالسإلا ةمئأ نيب هتناكمو «مامإلا اذه لضف

 ًادحأ نأو اميس ال «ةيملاعلا تابتكملاو تاطوطخملا ملاع يف ةنيفد تلاز ال

 ةسارد نم دوصقملا ضرغلا ققحت «ةيفاو ةباتك هنع بتكي مل نيثحابلا نم

 بتك نوطب يف ةرثانتم تارذش الإ ءءامظعلا مالعألا ءالؤه لثم ركفو ةايح

 . ةيوغللا تاساردلا ضعبو ءمجارتلاو خيراتلا

 هتايحو هتريس نع ملكتُيو ءهل مجرتي ْنَم ردجأ بجاحلا نبا ةمالعلاو

 ءاضتسي ًاحابصم نوكيل ؛نونفلاو مولعلا فلتخم يف ةيملعلا هتاماهسإو «هركفو

 ول ًادحأ نإو ءانفادهأو انتاياغ ىلإ لوصولاو انلامآ غولب يف انل ًاساربنو «هب

 ةلاسر ال ةددعتم لئاسر ىلإ جاتحال ؛ةيلوصألا هءارآ يصقتسي نأ لواح

 هباتك ةساردو قيقحت يف - هقيفوتو هللا نوعب - َقََوَُأ نأ لمآل ينإو «ةدحاو

 ىرخألا مولعلا لالخ نم هنع بتكأل هناحبس - يندعاسي نأو ««ىهتنملا»

 «ماشلا دالبو رصم يف يكلاملا بهذملا نايعأ رابك نم هنإف ؛ ريسفتلاو هقفلاك

 «مهمساب ترهتشا يتلاو «مهب ةصاخلا ةقيرطلا ىلع تارصتخم اوعضو نيذلاو

 .اذه سانلا موي ىتخ بهذملا رداصم مهأ نم ربتعت يتلاو
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 موي دعب ًاموي دادزي يروعش ناك لمعلا اذه يف تعرش امل يننأ ركذأو

 تلقو «بجاحلا نبا مامإلا ةمه تحورتسا ينكلو «لمعلا اذه ةبوعصب

 نلمحرلادبع ناطحق روتكدلا ذاتسألا لضافلا يذاتسأ ةمه تمهلتساو «مالعألا

 ىلإ رفاس امدنع وأ ءرئازجلا ىف ناك امدنع  ةرم هتيقل ام يذلا يرودلا

 ًاريثكو «ينناعأو يندعاس الإ تابوعص نم يقالأ ام ًايكاش - قيقشلا ندرألا

 «هنف يف عيدب ءهعنص يف بيرغ رصتخم وه١ : "نونظلا فشك يف ةفيلخ
 .ها «زاجعإلا ىكاحي هداريإ نسحبو «زاغلألا ىهاضي هزاجيإ ةياغل

 ىهتنم رصتخم» هباتكو «بجاحلا نبا خيشلا ةبحص يف تيضمأ دقو

 اهيف رخدأ مل ءةلماك ماوعأ ةعبس «لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا

 تفرع ينأو «هنع ٌتمهف ينأ ٌتبسح ىتح دهج الو تقوب نضأ ملو ءاعسو

 .بيجعلا رصتخملا اذه ىف لوقي نأ ديري اذام

 نم الخ دق رصتخملل قيقحتلا اذهو ةساردلا هذه نأ يعّدأ الو
 «ىطخيو بيصي ملع بلاط الإ انأ امو كلذ لوقأ نأ ياشاحف ءروصقلا

 هدحو هللاو . رصقأ ملو ٠ يدهج ةياغ تلذب ينأ ىلإ ريمضلا حيرتسم ينكل

 ىلمع تاعاس تداز دقل ىتح «تيناع مكو تلذب مك ملعي ىلاعتو هناحبس

 .دحاولا مويلا يف ةعاس ةرشع سمخ ىلع مايألا نم ريثك يف

 عقوم نم هلوقأ «لماك ريغ باتكلا اذه يف ىلمع نإ :لوقأ امنيحو

 عقوم نم هلوقأو «ىعدملا عضاوتلا عقوم نم ال ءيروصقب ناميإلاو قدصلا

 ءءاملعلاو ةمئألا نم انفالسأ هفلخ يذلا ثارتلا اذهل ميظعتلاو لالجإلا
 ةمئألا ءال وه نيبو اننيب ام عاطقنا ىلع ىسألاو ةرسحلا عقوم نم هلوقأو

 ۱۸١۴. /۲ نونظلا فشك (۱)
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 ًائيش مهل ةذملتلاو مهبتك ةءارق تحبصأ ىتح ؛ًاملعو ءًابولسأو ءّدغل مالعألا

 .اريسع

 ام ينملعيو ءٌثبتك امب ينعفني نأ ميركلا ناملا ىلاعت هللا لأسأل ينإو

 امب لمعلا ينمهلي نأو ءليبسلا ءاوس ينيدهيو ءدشرلا ينمهليو .ٌتلهج

 ىلإ ينقفوي نأو «ميركلا ههجول ًاصلاخ اذه يلمع لعجي نأو ءٌتملع

 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «باوصلا

X=تچ  

 امك



A۷ 



A۸ 

۱ 

 ايحأو ء(لصألا) ب اهل زومرملا
- 

 (م) ب ان

 نم باتكلا ناونع
 ةي رصملا ةيموقلا ل 7 « 0



2 

' 

 000 رر اقوا و مرا وام مع د ميم
lr lH.0 لو دخ العو دچا اسب 7  

| 0 
 3 7 7 .a |! : لن 0

 1 : مو اي اورا را و 0 0 أنا |

 0 "ذه حتاع ءاريدتما لوني 1 e اشاالاو

 ET دام اچ مان جاما
 )ل ٠ لكرلا ميدي ران

 جلا واھخاا 4 ا ٠

eلاال ها کا0 کا ين  : 

 8 ا ماال سلع
 00 3 را ا حا

  oSمھ ¥
 ا هاكر هار

 ا تاقا تاو م اسس

 ةيرصملا ةيموقلا بتكلا راد ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا

 (م) ب انايحأو ء(لصألا) ب اهل زومرملا
۲ 

۸۹ 



Teةىو  
 ا 0
 e ااو ای راو

Nر ا وا 0  

 ا ا
 ر رم روما وور طلو تاک اون : اخ 3 رو نا

  Skااا ن لك لدا ۶^

 یار لیلا للعلوم و نل اعلا سرور

 لال يورسل ندو بم e ل اعثر اللر

 ۰ .نوعان تلا کو اا اورنه وپا زت

 5 E راما لا 5 ار

ieر رادار رتا ار  
 ار دار نار ی ااا لاا 00

 كروت الى 7 ل نا اعلا f1 fr ع 1
leet :ا ا نا 1 

 0 رعب 2

 ةيرصملا ةيموقلا بتكلا راد ةخسن نم ةريخألا لبق ام ةحفصلا

 )م) ب ًانايحأو .(لصألا) ب اهل زومرملا

۳ 
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 رل ار ل سل 7

 کر مر لك و اولا بعر تع حو ند

ا
 

 رس

 2 ا 4 03 ا
 4 9 ما رق مل 0 3 7 le ا 1

 : مك 1 1 ا 0

 م 0
 ” مە

0 

۱ 
 my ارل 1

 EIS 5 س

 وجد هزمت قرف وابد فدان لا ارت ھر [ كم ْ

 rO تش ٠ 1 : ا 1
 هع یار ر

 وارو
 ار

5 5 7 

 ےک كل نراس اور ا

 ةيرصملا ةيموقلا بتكلا راد ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا

 )م( ب ًانايحأو ‹(لصألا) ب اهل زومرملا

 ٤

۹۱ 



 عم مچ تارا هئلامشم

di aتعلن لوا  

EE 
 ا ا نو و ہن ہد وک 0

 رته يبس دع زل اصر نس اعدل ب هلل عت
 ره 0 ہللا ور لازم 3
 رغ )لو نازاهفسم ۽ رانك عرار وصف ټل هى ينام

 رداد نع ددال م م لص تدمر ادت
 دورو دلع ,دلعن ںع ییہللار کا عينم ليو عيل:
 . مسرور عبد ل كسار تلو ڈار مفت وع جرا
 3 رہ ااو يدراسا 1517
 الدمار ولج يدب عدلا حو

 !٠ ملكا SE 5 صوت ا

 راما aS تلوم: اعا مرعب:

 ةنيطنسق ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماج ةخسن نم ىلوألا ةحفصلا

 (أ) ب اهل زومرملا
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 ةيعمسلا عرعا امو لتر ءامولاعم ماخ ٠ ورضاخلل هذ امسح

 ارور رد 59 0 نیر ا مایل ادر جرف

 e لولب کوزاد :u دواتر 5 ہہرھبو «علاإع

 2ر اورو ہواور ر ارو
 رح ار ولو ابال او ةعبر دل دلا اولا ار رابع انن ک
 ا ردو یس خال 5

 تاجلزلءاشا او داوا 9 9 رار كارلا

 لدار عا میلا لرم اسر اا بارملاب معز لاو

 و وو نسم / ملل صو , ا

 ر 2 ر خلو

 ١ ر ہر

 ةنيطنسق ةيمالسإلا مولعلل رداقلادبع ريمألا ةعماج ةخسن نم ةريخألا ةحفصلا

 (أ) ب اهل زومرملا
5 
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 ةيصخشلا ةخسنلا نم باتكلا ناونع

 (ش) ب اهل زومرملا
۷ 
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 يمه 1
 سس

 1 اروا مثلا مس

 ظ 0 :,رياسلا نحمل ا
 نسا 56 او لاو ريتا اونو اري
 اار لا نوضح تيار ١ اكل ك ر

 5 29 تونر اظ کور زا امداد
 لسو 2 e املا ودا

00 ٤ a 50 للا رب جيبه ١ 
22 

 الو ا
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 : مدين ضقت رع بيرالد
 در OE 1ا كو ووو

 ` ریو حماد 000 طوب ليم
 8-0 ا | ١ چار ءار اجلا 5اد ی دءاسسمأ راو ہا ا 15 اخ

 2 لاکا راسل 70 ل 1

 ا
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 ر ما

 ر

 ةيصخشلا ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا
 (ش) ب اهل زومرملا

۸ 

١66 

 ر ہک 10
0 

 . سر لا ا اراك

 : ا

 ا
 ا



e 
EESTI

 
 دق ا ا ا ا را

 , Eل 2

 ر 5-0 0
IN 0 1کلا !او الا او  

 اا لار بنون الط 0

 ا ا لص
 ل الر ازوکبو هبدانعرمكفل 5 ١

 0 و ووا 3
 اتلان رام نتشح ہبہ ا 00

 e a ار تاتلیس
 ر اروع ابرار راو اش e ا
 ا ارو الخ لع وت ا

 ظ O اردا رتاج
 حاولو الحارس مءآولعاوا ةر رتو ميا تأ 0" ١

 1 رک اوراد ووتار ري 8 ا

 3 ا 5 ا
 : 2 0 ا

 (ش) ب اهل زومرملا
8 
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 لیزر وتلا
 للا ل وصار ماع یف

 کب یا ربنا تفر یا نرل لالا ولر
 . ب نزلا قلل يتلا . لرل یل ؛ىرتلل

 بجا ا نبا <

 ۔ےھ امت هللا ُهَمحَ ۔ م٦11 َهَنَس ےھّریطاو ءرق ۵۷۱ َكَنَس رول وما

 ۱۸١۴/۲: نونظلا فشك يف ةفيلخ يجاح ةمالعلا لاق
 هزاجيإ ةباغ ءهنتم يف عیدي «هعنص يف بیرغ رصتخم وه»

 .«زاجعإلا يكاحي هداريإ نسحبو ءزاغلألا يهاضي





 رو

(1) 

(۲) 

 لآ ىَّلَعَو ٍدَّمَحُم اَنِدَّيَس ىَلَع ُهللا ىَّلَصَو هَنيِمَلاَعْلا ّبَر هلل ٌدمَحْلا
 . لش سَو

 3 0 ا
 زاجيإلا ىلإ اَهّلَمَو ءراكْإلا نع مهلا َروُصُق ُتْيَأَ امل يَ :دعب ام

 : يتآلاك باتكلا ةيادب يف تارابعلا تفلتخا

 .تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو ءميحرلا نلمحرلا هللا مسل :هتبثأ ام :(م)
 ...هلل دمحلا

 .ملسو دمحم انديس ىلع هللا ىلص .ميحرلا نلمحرلا هللا مسل : (أ)

 هللا يضر بجاحلا نب نامثع ورمع وبأ مالسإلا ةجح مانألا دحوأ مامإلا خيشلا لاق
 .نيما همولعب انعفنو هنع

 ... هلل دمحلا

 .اميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلص .ميحرلا نلمحرلا هللا مسل :(ش)
 ...هلل دمحلا

 :ىتآلاك ةلدمحلا دعب تارابعلا تفلتخاو

 دمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا :هتبثأ ام :(م)

 . دعب امأ ًاميلست ملسو

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلا :0)

 . :دعب امأ اميلست

 . :دعب امأ ًاميلست
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 وجو ىَلَع ُهنْرَصَتْخا م رصتخا مث د قلا ِلوصأ يف ٍرَصَتْحُم ُتْفَّنَص : ءِراَصِخالاَو

 ع بيلا ا الذ قاع ت نع بيلا فب أل عيت ليسو عيِدَب

 دار همهفت

E 
 .ليكَوْلا َمُعِنَو يِبّْسَح وهو وب َعَمْنَي ن ْنأ لاس َهللاَو |

 ا .حيِجَْتلاَو ءِداَهِيْجالاَو ءةّيِعْمَّسلا ٍةَلِدألاَو ءئِداَبَمْلا يف "0دِصَحْنَيَو

 .؟لدجلاو لوصألا ىملع ىف لمألاو لؤسلا ىهتتم» وه )١(

  .باتكلا اذه مسا يف فلتخا دقو
 خيرات باتكو 4185/7 ةداعسلا حاتفم باتكو 4144/١ ةرضاحملا نسح باتك يفف
 أطخ هنأ نظلا بلاغو «خلإ لاؤسلا ىهتنم» ۳۴١/١ ناملكوربل يبرعلا بدألا

 «خلإ لمألاو لوصولا ىهتنم» مساب باتكلا اذه -توريب- ةيملعلا بتكلا راد تعبط دقو

 لمألاو لوصولا ىهتنم» هانعمب ًامجرتم هتأشنأف» :"ص فنصملل عوبطملا ةمدقم يفو
 .«لدجلاو لوصألا يملع يف

 لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم» :همسا عجارملاو رداصملا نم ريثك يف نكلو
 .«لدجلاو

 مالعألاو .151١ص ةيكزلا رونلا ةرجشو .14867 .1576/؟ نونظلا فشك :رظنا

 .٥٤۲ص هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأو .11/۲ نيبملا حتفلاو 5١١/4. يلكرزلل

 :امه نيباتك ىف «لؤسلا ىهتنم» رصتخا بجاحلا نبا نأ ناملكورب ركذ (۲)

 ۰ ٠۳٠۸. سيراب :ةلدألا نويع-١
 .لوصألا ىف ىهتتملا رصتخم-۲
 ."84 /ه ناملكوربل يبرعلا بدألا خيرات :رظنا

 ؟ملعلا ىلإ مأ رصتخملا ىلإ دوعي له «رصحني» ريمض دوع يف حارشلا فلتخا (۳)

 يأ «رصحني و» :هلوق» 8/١: رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا نيدلا سمش لاق

 000 .؟لوصألا ال رصتخملا
 ملعلا وأ رصتخملا رصحني :لوقأ » : ١-5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو

 اهيلع فقوتي لب «تاذلاب ًادوصقم نوكت ال ام يهو ئدابملا - :لوألا :ةعبرأ رومأ يف

 .(دعبي ال ًاييلغت ملعلا نم ًاءزج اهدعو .كلذ

 .«لوصألا وأ رصتخملا :رصحني و : (ب / ١ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 نأ ىلإ نيحراشلا روهمج بهذ» : 1/١ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف دعسلا لاقو

 . ؟يزاريشلا ةمالعلا حراشلا هركذ ام ىلع ملعلا نود رصتخملل ؛رصحني» ريمض

oe 



 و -

 .هدادمتساو ¢ ُهّنَدَئاَكَو «هلح : 012 ِداَبَملاَف]

 ماكخألا ٍطاَبْئَيْسا ىَلِإ اهب ُلَّصَوَتُي يّ ٍدِعاَوَقْلا مليا :اَبَقَل ُهَدَح اما
 , "7 ةكلي لا ًاهتلدأ نع ةع الا 6: لإ ةع 71 ةكرشلا

 ا ا

 ةَكِعْرَسلا ماكحخألاب ُمِلِعْلا :ُهْفِفْلاَو . :ُلوُصَألاَف :اًاَضُم هد نأ

 ر ر لا ةَئيِصْمَتلا اهيلِدَأ ْنَع ةعْرَقل

 : وە رو .٠ ر of اهلك ر خا 2

 ْنِإَو “الممل ٍلوُخُدِل ٍ؛ْدِرْطَي ْمَل ٍضْعَبْلا :ُةاَرُمْلا داك نإ : ةِروُأَو

 . (يِرْدَأ الا ِتوُُتل ؛ لسع مل « َعيِمَجْلا َناَك

 ؛ُتاَراَمَآلا : ِةّلوَألاِب َداَرُمْلا أل ؛ )دريو ؛ضْعَبْلاب] َبِيِجْأَو

 .عيِمَجْلاِب مْلِعْلل ب[ َداَرْمْلا َّنآل] ؛ ٌسْكَعَْيَو عيِمَجْلاِبَو

 . '"”[ىَلاَعَت هللا] ماكخأب ملل : ُهنَدِئاَ امو Wr) 1 سه و 2 و مق

 .ماكخألاو َهّيَرَعْلاَو مالكا َنِمَك :ُهُداَدْمِتْسا “[امأو]

 .ش «أ :نم هتبثأ امو .(م) لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ١/ دمتعملا 8/١/. ينيوجلل ناهربلا :يف يبقللا هانعمب هقفلا لوصأ فيرعت :رظنا (0

 يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ۷ 8/١: يدمآلل ماكحإلا 4/١-5. ىفصتسملا 8
 ١/ رينملا بكوكلا حرش .ه١/١ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا . 0 ١1١١

 .(ب/١ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا عفر .اهدعب امف 5/١ يوئسإلل لوسلا ةياهن . 5

 ."ص لوحفلا داشرإإ ١ تومحرلا حت تاوف

 ١/ ۷۸-۸١. يزارلل لوصحملا .05-4 ١/ ىفصتسملا : ىفاضإلا ه ءانعمب هقفلا لوصأ فيرعت رنا )۳(

 تافيرعتلا .اهدعب امف ٠١۳ /۱ ةضورلا رصتخم حرش ١6-17. ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش
 لوسلا ةياهن ۴۸/١. رينملا بكوكلا حرش 44/١. لوصألا ىلإ لوصولا .45 ص يناجرجلل

 ٠١۹/۱. يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلاو .اهدعب امف 5 ١/ يونسالل

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام )٤(
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام ()

 هنيه :أ :يفو .ش :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (۷)
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (۸)

۲١۱ 



 (م) سم Or 1 سو هس 1م E E كدي كدر أ كك
 ىلاعت [يراَبْلا] ف رعم ىلع ةيلكلا ةلدألا فف وتلف [مالكلا امأ]

 .ةَرجْعُمْلا ةلآلو ىَلَع *”[فْقَوتيَو ءْغلَبُملا قذِصو]
 .[1/11 . /*[ةكبَرَع َهَتُّسْلاَو باتكْلا َنِم لوألا َنألَف] ُِهييَرعْلا امار

 ءاَج ًالإَو ءاَهْيْفَنَو اًهَناَبْنِإ َنِكْمُيِل ؛اَهُرَُرَصَت :ُداَرُمْلاَف :ٌماكخألا ا

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .ش أ : نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل (۳)

 .ش ء.أ :نم هتبثأ امو. .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا يف سومطم نيتفوقعملا نيب ام (5)

 فقوتي امك «حرصملا رودلا :ىمسيو «هيلع فقوتي ام ىلع ءيشلا فقوت وه :رودلا (5)
 ىلع (أ) فقوتي امك ءرمضملا رودلا :ىمسيو «بتارمب وأ سكعلابو «(ب) ىلع (أ)

 ا .(أ) ىلع (ج)و (ج) ىلع (ب)و (ب)
 اهيلع همدقت مزلي رودلا يف نأ وه هسفنب ءيشلا فيرعت نيبو رودلا نيب قرفلاو
 ةبترمب هسفن ىلع همدقت مزلي هسفنب ءيشلا فيرعت يفو ءاحيرص ناك نإ «نيتبترمب
 لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوضو .١5١ص ىناجرجلل تافيرعتلا :رظنا .ةدحاو

 .اهدعب امف ۴۲۴ص يناديملا هكنبح نسح نلمحرلادبع خيشلل

۰۲ 
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 هب اَمَو فَكاَّذلاَو ٌبِصاَّنلا :ُدِشْدَمْلاَو ُكِشْوُمْلا ر ليِلَدلا

 . "0داَسْرإلا

 ِبوُْطَم ىلإ هيف هيف ذ ٍرَطَنلا حيحصب ُلّصَوَّتلا ٌنِكْمُي ام : حالطشالا يِفَو
2 600 
 ٌيِرَبَح

 ر

 ىلع دضعلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ ءلصألاب سيلو يلمع نم ناونعلا اذه (1)
 .۳۸۰۳۹/۱ رصتخملا حرش
 بجاحلا نبا لبق نم اهتبثأ امك ةيقطنم ةمدقم تابثإ يف ٌيلازغلا بجاحلا ْنبا عبات
 .ماكحإلا يف يدمآلا ٌمامإلاو ءرظانلا ةضور يف ةمادق نب نيدلا ٌقفوم
 :اولاقو ةمدقملا هذه تابثإ ىف هريغو ةمادق نبا ىلع ةمئاللاب ةلبانحلا ضعب ىحنأ دقو
 ` .قاروألا ديوست الإ ةمدقملا هذه ءارو نم ىودج ال
 نايت الإ ةمدقملا هذه لهو» ١5/١: رطاعلا رطاخلا ةهزن يف ناردب نبا لاق
 وجد ءلوصألا نف يف اميس الو مولعلا يف اهتفرعم ىلإ ةجاحلا دتشت تاحالطصا
 أي ررضلا نإ :لاقي ىتح ةفسلفلاب طلتخملا قطنملا نم يه تسيلو .سايقلا يف

 نم نم اي يذلا موعزملا ررضلا نم دشأ اهفذح نم جتني يذلا ررضلا نأ يدنعو .اهتهج
 هنكل حيحص مالك وهف ىفصتسملا يف يلازغلل عبات قفوملا نإ :مهلوق امأو ... اهركذ

 يفو نفلا اذه يف ىلعملا حدقلا هل يلازغلا نأل ؛هباتك تانسحم نم دعي لب ءهرضي ال
 088/١. رصتخملا نايب :رظناو .«لوصألا بتك مظعأ نم هباتكو .هريغ

 ١191/١. رينملا حابصملا .1598/4 يرهوجلل حاحصلا :ليصفتلا نم ءيشب رظنا (۲)
 حرش .٠١4١ص يناجرجلل تافيرعتلا ٠١/١. يدمآلل ماكحإلا ."ص يجابلل دودحلا
 61/١. رينملا بكوكلا

 يف يكبسلا نباو ٠١/١. ماكحإلا يف يدمآلا هاكح ليلدلل يحالطصالا فيرعتلا اذه ()
 عمجب عماسملا فينشتو «ينانبلا ةيشاحو يلحملا حرشب e.1 عماوجلا عمج

 .4 26ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو .207 - 7١5/١ يشكرزلل عماوجلا
 نأ حص رمأ لك» :هنأب ۲٠۲/۱ "5١ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا هدحو
 ءامإلا هسفن فيرعتلا ركذو . .«رارطضاب ملعي ال ام ملع ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتي
 دشري نأ حص ام» :هنأب ۳۸ص دودحلا يف يجابلا هفرعو ١١6/١. صيخلتلا يف ينيوجلا
 امأو» ۸۸/١: لوصحملا ىف يزارلا رخفلا لاقو «.ساوحلا نع بئاغلا بولطملا ىلإ
 فيرشلا هفرعو .«ملعلا ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتي نأ نكمي يذلا :وهف «ليلدلا»
 .«رخآ ءيشب ملعلا هب ملعلا نم مزلي يذلا وه» :هنأب ٠٠١. ص تافيرعتلا يف يناجرجلا

۰۳ 



 ُنَوُكَي ًادِعاَصَم ِنَالْوَق : َليِقَ .ُةَراَمَألا 3 هوب مليا ىَلِإ :َليِقَو

 مزلتشم ن نم دب ًالَو ٌةَراَمَألا ٌجْوْحَ «ِهِسْمّنِل ل مرتشي : ريِقو .ٌُرْخآ لْوَق اَمُهْنَع
 كو

 ِناَتْمدَقَمْلا ْتَبَجَو مت 7 ؛ ِهْيَلَع ٍموُكْحَمْلل ٍلِصاَح «ٍبوُلْطَمْلِل
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 ٥۷/١. رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو .4 ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هلاق

 نع ۱/۱1 ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو ماو ۰۲۹ص عطاسلا بكوكلا يف يطويسلاو

 وأ ًاملع هب ماق نم هب بلطي يذلا ركفلا وه» :هدح يف لاق ثيح ينالقابلا يضاقلا

 روظنملا لاح يف ركفلا» :هنأب هدح ىف ىلعي وبأو يزاريشلا قاحسإ وبأ قفاوتو .«ًائظ
 ماكحإلا يف يدمآلا هفرعو 185/١. ىلعي يبأل ةدعلاو «“ص يزاريشلل عمللا «هيف

 .نظلاو ملعلاب ةقباسلا رومألا يف لقعلاب فرصتلا نع ةرابع :رظنلا» :هلوقب ١
 ىكحو «٠.لقعلا يف لصاح سيل ام ليصحتل ؛ًادصق صاخ فيلأتب بولطملل ةبسانملا
 لوصفلا حيقنت حرش هباتك يف اهيلع مالكلا يف ضافأو ىرخأ تافيرعت رظنلل يفارقلا

 : ةثالث ًاطورش هل يزاريشلا ركذ دقف .رظنلا طورش امأ . °٤۳۹ ص

 .ةلآلا لماك رظانلا نوكي نأ :اهدحأ

 .ةهبش يف ال ليلد يف هرظن نوكي نأ :يناثلاو

 بجي ام رخؤيو هميدقت بجي ام مدقيف .هقح ىلع هبتريو «ليلدلا ىفوتسي نأ : ثلاثلاو

 .” ص عمللا رظنا .هريخأت

 4١. ص نلمحرلا حتف رظنا .لصفلاو سنجلا نم نّوكملا يقيقحلا دحلاب يأ

 يف هسفن قيرطلا يلازغلا جهن دقو 1١//49-٠٠١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ وه

 .اهدعب امف 74/١ ىفصتسملا :رظنا ًاًيرورض ال ًاّيرظن ملعلا اربتعا امهنأل ؛ملعلا دح
 .١4ص نلمحرلا حتف ١15/١. يدمآلل ماكحإلا
 بقلملا «يلاعملا وبأ « يعفاشلا ينيوجلا فسوي نب هادبع نب كلملادبع :وه نيمرحلا مامإو

 مامإلا باحصأ نم نيرخأتملا ملعأ» :ناكلخ نبا لاق .نيمرحلا مامإب فورعملا .نيدلا ءايضب
 رهشأ .مولعلا يف هننفتو هتدام ةرازغ ىلع قفتملا .هتمامإ ىلع عمجملا .قالطإلا ىلع يعفاشلا

 لوصأ وف ذ «لماشلا»و «داشرإلا»و «هقفلا لوصأ يف ناهربلا»و هقفلا يف «بلطملا ةياهن» هتافنصم .

 ةيعفاشلا تاقبط .اهدعب امف ۳٤١ /۲ نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنا .ه ٤۷۸ ةنس ىفوت نيدلا

 .۳۵۸ /۳ بهذلا تارذش . ۱۹۵ /ه يكبسلل
 حرش : :رظنا .هئافخل ؛قيقد رظنب الإ لصحي ال ذإ ؛هتقيقحب هروصت رسع ببسب : يأ

 .ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
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 .09) oro 2 ركل 0( يس
 ٠ نیهجو ْنِم ٌيِروُرَض هال . يو

 لاگ ٠ ريب ملا مل زل ملعب اإ ملغ آل ململ ريع نأ : اَمُهُدَحَأ

 ال وِرْيَغِ مْلِعْلا ٍلوُصَُح ىَلَع ِمْلِعْلا ٍرْيَغ ٍرِّوَصَت َفْق فقر ناب ' ””َبيِجأَو .اًرْوَد

 58 الق ورّوَصَت ىَلَع

 ْنِم مرلي هاب ٌبيِجَأَو .ًةَروُرَض دوب ُمَلْعَي ٍدَحَأ َّلُك نأ : يِناَلا
 و

١ 

 2 22 مس وس عد 6 مرش ع د

 َناَكَل ءايِروُرَض َناَك ول :لوُمَت من هِرَوَصَت ۳ وأ «هروصت رم لوصخ

 نوكَي ْنَأ هلم مَرْلَيَو (ُماَنْعَم ره ْدِإ ؛ اًطيِسَب
 اع مهد ىّنْعَم لک

 لحذف ا ُلِمَتْحَي آل ءارييْمَت ُبِحوُت ٌةَفِص»١ :ِدوُدْحْلا ّحَصْأَو  %7 rر س و ت هج 1

 هنأ بجاحلا نبا ةداع نمو 88/١. لوصحملا يف يزارلا نيدلا رخف مامإلا وه لئاقلا )١(

 يف يشكرزلا هلاق .يدمآلل ًاعبت ؛هيمسي الو «ليق» ظفلب يزارلا رخفلا مامإلا لوق ركذي
 5١/١. نايبلا رصتخم ققحم ًالقن .ربتعملا

 نيدلا رخف هللادبع وبأ «نيسحلا نب رمع نب دمحم :وه يزارلا نيدلا رخف مامإلاو
 مامإ «ملكتملا ءرسفمل ءرسفملا» :هنع يدوادلا لاق .بيطخلا نباب فورعملا «يعفاشلا يزارلا

 تافنصملا بحاص .ةيعرشلا مولعلا يف ةمئألا دحأو «ةيلقعلا مولعلا يف هتقو

 «لوصحملا»و 'ريسفتلا» هتافلؤم رهشأ «ةروكذملا ةريزغلا لئاضفلاو «ةروهشملا

 يفوت .نيدلا لوصأ ىف «لوقعلا ةياهن»و «ةيلاعلا بلاطملا»و هقفلا لوصأ ىف «ملاعملا»و

 /۸ ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط ۴۸١. /۳ نايعألا تايفو : یف هتمجرت رظنا .ه5905 ةنس

 .514/7 يدوادلل نيرسفملا تاقبط ١.
 .هجوأ ةعبرأ 5 « 6ص ىهتنملا ىف فنصملا ركذو (۲)

 هلوقب ربعي هنأ يف فنصملا درطا دق 178/١: رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا لاق (6)
 ١ .«هوحنو (در» وأ «باوجلا» وأ «بيجأ» ب ةبوجألا نعو ...

 ىلع ال هريغب ملعلا لوصح ىلع ملعلا روصت فقوت نأب درو : ص ىهتنملا يف (6)

 .«رود الف ءهروصت ىلع هلوصح فقوتي الو «هروصت

 ٥/١. نيسحلا يبأل دمتعملا :يف اهيلع مالكلا ليصفتو ملعلل نييلوصألا تافيرعت رظنا ()

 ينيوجلل ناهربلا ."ص يزاريشلل عمللا .١١ص يجابلل جاجحلا بيترت يف جاهنملا
 .١688ص بغارلا تادرفم ١17/١. يدمآلل ماكحإلا 15/١. ىفصتسملا . 01-٠١

 تافيرعتلا .5ه ص ةيميت لآل ةدوسملا .۴۴ .*"”7ص ىفنحلا ىشمالل هقفلا لوصأ

 ۴١. «٠۳ص يطويسلل عطاسلا بكوكلا .4 ۳٠ص لوحفلا داشرإ .194ص يناجرجلل
 .17"ص يناديملا هكنبح نسح نلمحرلادبع خيشلل لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض
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 ختل ٍروُمألا» يف َديِز اَ «ّيرَعشألاگ «ٌساوَحلا ُكاَرْدإ

 َبيِجْأَو .ًالْفَع 1 الْقَع ضيقت ٌراَوَج ُمِْلَتْسَت اهن ؛ ِةَِداَعْلا موغا ضرُتغاو

 ٌَةَرَوُدَض اّبَهَذ ٍذِئئيِح نوي ْنَأ َلاَحَتْسا ءٌرَجَح هلأ ةَداَعْلاب َمِلُع اَذِإ َلَبَجْلا داب
 .ُداَرُمْلا َوُهَو

 سرب لە ol هو 0 o٢ مو ماس
 اَحُم هلم ْمَرْلَي ْمَل َرّدُق ول هن : ٌىِلْقَعْلا ٍزيِوْجََتلا ىَنْعَمَو

 ٠ امم

 هجوب فَمَا هما ]ِمَتْحَي نأ ٤ أ ام Wa) وک أا دلا ُّهَْع 9 ذأ عا

 س +

 ذأ وق زل رل دلع ضيا ليت ذأ تإ لَ
 .دِسافف الإو ( ٌحيحَصُف «ّقَباَط نق ٌداَقِتْعالا : ىِناَّثلاَو

 ءّنظلا :ٌحِجاّرلاَو . ال ذأ حجار َوْهَو ءضيقتلا َلِمَتْحَي ْنأ امإ :لّوألاًو كَ هك هر كيس
3 
 . عام ا كِلَدِب َمِلُع ْدَقَو ءكّشلا : يِراَسُمْلاَ .مهَولا :ٌحوُجْوَمْلاَو 0

 هش ع كو روو وو coe a Af yr 22 همس
 ٍةَبْسِنِب ٌمْلِعو .ةفرعمو اًروصت ىَمَسيَو ءٍدَّرفمب ملع :ناَبرض ا

 27 و ,MD) و
 . ٌبوُلْطَمَو ٌيِرْوُرَض اًمُهالكَو . امْلِعَو اًقي دصت ىمسيو

 ِبيكْرَتلا ٍءاَمِْنإل ؛ِْيَلَع ْقَوَتَي ٌرُوَصَت همدي ال ام :ُيِروُرصلا ُرُوَصَنلاَف

 «ملكتملا «يرصبلا يرعشألا نسحلا وبأ «قاحسإ نب ليعامسإ نب يلع :وه يرعشألا )١(
 ىلع درلا»و «تافصلاو ءامسألا»و «نييمالسإلا تالاقم» هبتك نم ريهشلا ءراظنلا
 ريغ ليقو .ه74# ةنس يفوت .اهريغو «نيدحلملا ىلع درلا يف لوصفلا»و «ةمسجملا
 نايعألا تايفو ۳٤١-٤٤٤. /۳ يكبسلا .نبال ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .كلذ
 40/١". يدوادلل نيرسفملا تاقبط ٠۴/۲. بهذلا تارذش . 4 5/"

 .«يمكحلا ركذلا» لدب «يسفنلا ركذلا» : 5ص ىهتنملا يف (۲)

 ةقطانملا هيمسي :ةبسن ملعو .ةفرعم ةاحنلا هيمسيو ءًاروصت ةقطانملا هيمسي :درفمب ملع (۳)
 .ه١/٦ رصتخملا نايب :رظنا .ًاملع ةاحنلا هيمسيو .ًاقيدصت

 0ك



 ُهَئاَدَرْفُم ُبَلْطُت :ْيَأ ءوفالخب ُبوُلْطَمْلاَو . ِءْىَّشلاو ٍدوُجْوْلاَك َقَلَعَتُم يف

 وپ َروُعش الق الإو ءَبَلَط لق ءًالِصاَح ناک نإ :ٍرّوَصَنلا ىَلَع ةروأَو

 اًهضْعَب ٌصيِصْخَن ُبوُلْظَمْلاَو ءاَمِرْيَمِيو اهب رسب اب بيجو .َبَلط الق

 . ِنيَِّتلاِب

 تان وأ يهب هبل روت ص هاب َبيِجْأَو .ٍقيِدْصَتلا ىَلَع َكِلَذ َةِروُأَو

 مزل الإ .هلرضخ ةيشلل روض نب مزل الو ءامجيعأ يفت تطبع

 WDE r o ARL (Do روا خمس
 0 ”ةّصاَخْلا هنيه : ةتروصو . ٩اد رقم : ٍبكَرَمْلا ةدامَو

Buus 4ر  rr 
 . يِظملَو  ٌىِمْسَرَو ‹ يفيفج َدَحْلاَو

 .688 ص ةفرعملا طباوض :رظنا .دحاو نامزو دحاو ءيش يف اعم امهعافترا ناكمإ

 ناعفتري الو ناعمتجي ال :ناضيقنلا» 58/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو
 .(دحاو نّيعم ىلإ نيفاضملا مدعلاو دوجولاك

 ٦۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش رظنا .ريرسلل بشخلاك (۲)

 .5ا//١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش رظنا .ةيريرسلا ةئيهلاك (۳)

 ءرادلا لخدي نم عمي هنأل ؛ًاداذح باوبلا يمس هنمو «عنملا :ةغللا يف دحلا (4)

 اهنأل ؛اهتدع يف ةأرملا دادحإو ءةيصعملا ىلإ دوعلا نم عنمت اهنأل ؛ًادودح دودحلاو

 جراخلاو «جورخلا نم لخادلا هعنمل ؛ًاّدح فيرعتلا يمسو «ةنيزلاو بيطلا نم عنمُت

 .7١5ص ىناهفصألا بغارلا تادرفم 5457/١. طيحملا سوماقلا :رظنا .لوخدلا نم

 1 .١١؟ص يناجرجلل تافيرعتلا
 ٠". ص يشمالل هقفلا لوصأ :هطورشو هماسقأو دحلا ىلع مالكلا ليصفت رظناو

 رصتخملا نايب 40/١. رينملا بكوكلا حرش .١٠ص يجابلل جاجحلا بيترت يف جاهنملا

 .۲۹ ۰۲۸ص يطويسلل عطاسلا بكوكلاو .اهدعب امف 0١

1۹%۷ 



 م

 , "قصيرا "ةلحلا [بر١] /“"هتاتاد ْنَع ابنَ ام : ئِقيقحلاَ

 ُفُْقَي ٌعِياَم : ُدْمَحْلا : لم هل مزالب ِءْىَّشلا نع نأ ام : 9 نِمْسولاو

 راب .ِدَب

 .ُرْمَجْلا :ُراَقْعْلا :ُلْثِم ِءِفِداَرُم َرَهْظَأ ٍظْمَلب ابنا ام :ظْفللاو 6

 3 -ٍ عع -ٍ ريا ٤ س 0 عع و ر۹ م
 اذإو ءدجو «دچو اذإ :يأ «ساكعنإلاو دازطالا : عيمجلا طّرشو

 ت
 0 24 ا ا 7[ م
 نأ |
 ىهسا ىهسأ

(000) 

() 

(۳) 

(4) 

(6) 

 هانعم مهف روصتي ال ًالوخد هتقيقحو ءيشلا ةيهام يف لخدي فصو لك : يتاذلاب دارملا

 ًامسج مهف دقف سرفلا مهف نم نإف ؛داوسلل ةينوللاو «سرفلل ةيمسجلاك همهف نودب

 لقعلاو دوجولا ىف ذ اهماوق هب ًالوخد ةيسرفلا تاذ يف ةلخاد ةيمسجلاف .ًاصوصخم

 لطبل ؛نهذلا نع تجرخ ولو «سرفلا دوجو لطبل ؛لقعلا يف اهمدع رذق ول ثيحب
 ١/ ىفصتسملا :رظنا .هتايضرع نع «هتايتاذ» هلوقب فنصملا زرتحا دقو .سرفلا مهف

 .۲۹/۱ ناردب نبال رطاعلا رطاخلا ةهزن ۷۲/١. بجاحلا نبا ىلع دضعلا حرش.

 4/١. رينملا بكوكلا حرش

 هلمح حصي ثيحب هيف ةكرشلا عوقو نم هموهفم روصت سفن عنمي ال ام :يلكلاب دارملا
 3 هقدص نم عنمي مل روصت اذإ هموهفم نإف :ناسنإلاك «هدارفأ نم درف لك ىلع

 :رظنا .خلإ... ناسنإ ركبو «ناسنإ ورمعو «ناسنإ ديز :لوقت نأب «نيريثك
 گلا نع ًازارتحا ةيلك اهنوك ربتعاو» : ىناجرجلا فيرشلا لاق .ه“ص نلمحرلا

 نإف ءاهنم دحلا بكرتي ال ذإ ؛صاخشأ ىه ثيح نم صاخشألل تايتاذ ىه ىتلا
 تايلكلل دحلا امنإ .ةنطابلا وأ ةرهاظلا ساوحلا اهكاردإ قيرط لب ءدحت ال صاخشألا

 ةيشاح .روهشم وه ام ىلع تالآلا ىف ةعبطنملا تايئزجلا نود لقعلا ىف ةمسترملا

 1 .14 /١يناجرجلا

 ديفت ال ىدارف اهنأل ؛يغبني ام ىلع ضعب عم اهضعب بكر يتلا يأ :ةبكرملاب دارملا
 ةيشاحو دضعلا حرش :رظنا .ماتلا يفيقحلا دحلا يفتنيف .ةروصلا دقفل ؛ةقيقحلا

 .اهدعب امف 59/١ هيلع يناجرجلا

 رطاعلا رطاخلا ةهزن 5/١". يودزبلا نع رارسألا فشك : يف هيلع مالكلا ليصفت رظنا

 48/١. رينملا بكوكلا حرش 56/١. رصتخملا نايب 0١,

 رطاعلا رطاخلا ةهزن 5/١". يودزبلا نع رارسألا فشك :يف هيلع مالكلا ليصفت رظنا

 48/١. رينملا بكوكلا حرش 56/١. رصتخملا نايب ١

۰۸ 



 ءداَوَّسلِل ةَ ٍةَئِنْوّللاَك همه لبق ِتاَّذلا ْمْهَك ُرَّوَصَعي َّرَصَتُي آل ام :"َنَتاَذلاَو

 ُهّنأِب فرعي ذفو . ِناَِتاَذ ِن ٍناَدَح ِءيَسشِل نكي ْمَل مَن ْنِمَو ٍ؛ِناَسْنِإلل ِةّيِمْسِحْلاَو

 . ٌىِلَْعْل ِتيِترَتلابَو ِلّلعُم ريَ

 : َكَرَتْشُمْلا اَمُوُرُجو وُ اَم :ٍباَوَج يف ُلوُقَمْلا ّوُه :ةّهاَمْلا ُماَمَتَو
 ان :اَمُهْنِم واجمل ءلْضَمْلا : ُرّيَمَمْلاو ءسجلا

 ص

 ا طَسَوْلا رجلا < قَفيِقَحْلا َةَِفَكَم هفَّتُم ٍداَحآ يِذ ىَلَع ُعْوّنلا ُقَّلطُيو ُعْوَنلا

 .سكملاب ُطِئاَسَبْلاو ءيِناَّنلا آل ِلّوألاب

 ْرَوَصَتُي ال اَم :ُمِزآللاَف .ٌضِراَعو مزال َوُهو ءهِفالِخب :“"”ْئِضَرَعْلاَو

 ءٍةعبرألل ِةّيِجْوّرلاَو الل ةيرملاك ""اَهِمْهَف َدْعَب هّيِجاَمْلِل مزال َوُهَو ُهَنَقَراَفُم
 يفالْخب ضراَعْلاَو .ُهَل للا ءمْسِجْلِل ِثوُدَحْلاَك ءَةَّصاَخ ٍدوُجوْلا يف ا

 ٍَرْفُصاَك «(اًئيطَب] ُلوُرَي ْدَقَو «ٌيجْنّرلاَو ٍِباَرُعْلا ٍداَوَسَك ُلوُرَي آل ْدَق
 . 7[ لسا ٍةَرْمَحا١ك ءاَعيِرَس و1 بلا

2 

 اذ

 ن

 1 8> :كِلَّذ للو . 1 وأ ث ؛ 2ُتَرََألا سْنجلا :دحلا ٌةَروصَو

 .َصْمَنَو أطخخ “داملا ٌُلَلَخو

 )١( رطاعلا رطاخلا ةهزن :رظنا ١/ .۲۹رصتخملا نايب .5١"ص يناجرجلل تافيرعتلا ١/
  .۷دضعلا حرش ىلع يناجرجلا ةيشاحو ١/ .لا

 يناجرجلا ةيشاح 5/١. رصتخملا نايب .197 ء۱۹۲ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا (۲)

 ۷۹/١. دضعلا حرش ىلع

 فيرشلاو ينازاتفتلا دعسلا ةيشاحو 8١٠/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا (6)
 ./ه/١ رصتخملا نايب .يناجرجلا

 .ش ء.أ :نم هتبثأ امو .لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (9)

 .رهاظ أطخ وهو «ةداملا» لدب «كلذ» ش ءأ :يف (5)
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 مس اه مے

 صال ٌيِضَرَعْلا ٍلْمَجكَو ءاسنج ٍدِحاَوْلاَو دوُجوَملا ٍلْعَجَك :اَطَخْلاَ
 وفني ِهِفيِرْعَتكو دري الق ءٍِلوُصُملا ٍضْعَب ِكْرَتَو «سكَعْلَي الق الصف عرب
 عْوتلا ٍلْغَجَكَو ٌرَشَب ٌناَوَيَح : ٌَناَسْنِإلاَو ء[أ1 / َةَلْقِن ضرع : ُةَكَرَحْلا :لْثِم

 :ٌةَسْمَحَو ٌةَسْمَح :ُةَرَشَعْلاَو ءساّنلا ٌمْلظ :َّسلا لشي ءاّسْنج ِءْزُجْلاَو

 ال اّمب ًالَو ءىَمْحَأ لَو وغم ّيِفَكِب ال مالا مزڈالاب ي يملا صخر

 ؛ سکَعْلابَو «لجاوپ رَمْلا ىَلَع ٌديِزَي ُدَدَع ا : لي 058 ُهُنِلْفَع فقر
 روب ج

 : لَو ءىَمْحَأ َسْفَّنلا نق ؛ ٍسْفئلاَك منج : َلْعِمَو ءِناَيِواَسَتُم ب

 . ِسْمّسلا ىَلَع ُفَقَوَعَي ص 7 ؛ ٌئِراَهَن كوك : ٌسْمَّشلا

 .ةيِزاَجَمْلاَو ِةَكَرَتْشُمْلاَو ءَيِرَعْلا ٍظاَمْلأْلا ٍلاَمْعَيْساَك ُصْفّتلاو

 ٍموُكْحَمْلا ىَلَع اًمُكُح ُملَتْسَي َطَسَو هلال ؛ِناَمْرُبِ دخلا لُصْحَ لَو
 ليدل نالو ؛ِهْيَلَع وكما نبع ريع امِزْلتْسُم ناكل دحل يف َرَدُق لَ هْيَلَع

 يف هلْ :ليق نف .ُز رولا مول ولع لَ ول هلع ٌلدَمسُي ات لمعت مسي

 ىَلَع آل ءاَيفت وأ بنا تو ٍلوُصُح ىَلَع ٍقبِدْصتلا ليل :اَتْلُق .قيِدْصنلا
 هِل ؛ُلَطْبُيَو ضَراَعُي ْنِكَلَو دحل عمي ْمَل مت ْنِمو المع

 ءاَعْرَش وأ َةَعْل ُهُلوُلْذَم َدِصُقَو ءُقِطاَن ٌناَوّيَح :ُناَسْنِإلا :َليِق اإ ا
 رتب قو « ءُلْقَتلا ُهُليِلَدَ

 م

 ت

 . ةيهاملا في
٠. 

  Îا

 يَبم اَمِإ : يِناَّملاو آل وأ يعم يئزج ج امِإ :اهیف ف ِهْيَلَع ُموُكْحَمْلاَو

 ةَكلُكَو ًةَروُصْخَم ةييْرْجو :ةَيِصْخَش : ًةَعَبْرَأ ْتَراَص .ال زأ هلك أ هيي رج

 | ةّيِئْرَجْلا :ِةَلَّمْهْمْلا يف هُمْ يِف ُقَّقَحَتُمْلاو .ُةَبِلاَسَو ٌةَبَجوُم اَهْنِم ل ٌهَلَمْهْمَو
f 

 . ٌتَلِمْهْأَت

1 

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«ةمدقم» لدب «تامدقم» لصألا ىف )١(
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 ىح حلا [ب/۲] / مزال َّنأل ؛اًطَق

 هماهو 0

 دإ ذِإ ؛ٌعِناَم ْعَنْمَي ْمَل ْنِإ ٌةَيِداَقِتْعِإ و وأ

 طبر ِرْمأ َنْيَبَو ءداَقِتْعالاَو ٌّنَظلا . اًمهبجوم مايق عم اَمِهِلاَوَرِل ؟ ٌىِلَمَع

0 8 
o 2 oوو رس و و 0 1 گو  

 «مومع ىّربكلاو صوصخ «ىّرعصلا ¿ن نْيتمدمملا يف ةلالدلا هجوو

 فذخت دقو .ىّرُبكلا لوُمْحَمَو ىَرْعّصل لا ٌعوْضْوَم يِقَتلَيف ف ؛ اردنا بجي

 .اهب مليل ؛ ؛ نْيتَمَدَعمْلا یدخإ

 ؛ٍلْمَع ىلإ رعي ال ام :يِهو هِل ُتاَدماَنُملا :اهني ُتاّيِروُرَّصلاو
 .ملألاَو عوجلاك

 َكدوُجْوب َكِمْلِعَك ءِلْقمْلا ِدَرَجْمِب ُلضْحَي ام :ّيِمو :ُْتَّّرألا : اهم
 ُدْصَي ِنْيَضِيِقَّلا نو

 ”)١( Sf ع هج ساء راش عم سأل رو
 . سجلاپ لصحت ام : يهو ‹تاّسوسحملا :اهنمو

 ءٍلِهْسْمْلا ٍلاَهْسِإَك ٍةَداَعْلاِب “صحت ام :َيِهَو ءُتاَنِبيِرْجَتلا :اَهْنِمَو

 َداَدْعَبَك اَوُناَوَت ٍراَبْخإلاِب لْصْحَت اَم :َيِهَو ءُتاَرِتاَوَُمْلا :اَهْنِمَو 2م ص مع 2 9 9
 .(ًةكَم١اَو

 , 9 ةئاَكْسإَ ِناَهَدْبْلا ٌةَروُص

 ُئناَرِتقالاَف
 .لغفاب هيف ضيقت الو ا اب 3

 .(لصحي» :ش :ىف ()

 اهدعب امف 754صو ءاهدعب امف ٤۲۳ص ةفرعملا طباوض :رظنا (۲)

 1١"



 ا سيو 52 دس ی سكوير عام“ لم
 هيف ْأَدَتْبُمْلا ىَّمَسُي .ميسفت الو طّْرش ريغب لوالاف . هضيقن : ُيَئاَنْتْسِإلاَو

 .ُدوُدُحْلا َىِهَو .'"ةالوُمْحَم ْدَبَحْلاَو ءاَعوْضْوَم

 ثَبكألا ُهُلوُمْحَمَو ىُرَفْضَألا :ُهُعوُضْوَمَو .ُروَكَتْمْلا َدَحْلا :طَسَوْلاَف

 ىَرْبُكْلا :ِرَبْكألا ٌتاَذَو ءىَرْفّصلا :ٍرَمْضَألا ُتاَذَو
 / ُهْضيِقَن ُبوُلْطَمْلاَو .ضيقّتلا ٍلاَطَبإ ىَلَع وَ ْدَق ُليِلَدلا َناَك اّمَلَو و

 .اًمِهِفيِرْعَت ىلإ جيتْحا ءُهُسْكَع ُبوُلْطَمْلاَو يلا ىَلَع ُموُقَي دقو []

 ٍنيئّيِضَك لَك :"!ِناَضيِقْنلاَ
 ىَنْعَمْلا يف فالتخإ امه َنوُكَي الأ اَهَطْرَشَ قف مخک اگ فز «سكمْلابو
 رُو «لكلاو ِءْرُجْلاَو ءةَئاَضِإلاَو ِتاَّذلاب ٍنآْرُجْلا ُدِحَتيَف ءَتاَبنإلاَو َّيْنَكلا الإ

 يِف] ٍعِوْضْوَمْلا فالي مر لَو طْرََشلاَوإ ناكا ِناَمَرلاَو ءلغِفلاَ
 ؛ ٌبِتاَك ِناَسْنِإ لک :لْثِم لكلا يف ابكي ْنَأ راج ًادَحنإ نإ هال کلا

 يل
2 

2 
 «ىّرخألا َتَبَذَك اًمُهاَدَْحِإ ْتَقَدَص اَذِإ
١ 

N 

 )4( و 06
 نيعتم ريع ريغ ل ؛ةئْرجلا يف اكَدْضَيَو .عونب صاح ٌيِضَرَعِب كلا نال

 . ٌةبلاَس 6 ةَتْمْلا ةئيْرَجْلا ضيِقّنَو ةَيِلاَس دك رج َهَتَبُْمْلا لكلا ضيق

 3 <> (ه)*+ ر۹ هه < ا ع شعم
 ةيلكْلا ٌسكَعَف . قُّدْضَي وجو ىَلَع اَهْيدرْفُم ليوخت :ةيِضُ لك سعر

 ٍةَبَجوُمْلا ةْرُجْلا ُسْكَعَو ءالي َِبِلاَسلا ِيَلكْلا ُسْكَعَو ُةَبَجوُم ةَييْزَج ٍةَبَجوُمْلا

 :لوألا نويقطنملا يمسي هيتمدقم نم نادرفملاو» : ١١ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا لاق )١(

 .ًالومحم : يناثلاو .ًاعوضوم

 أدتبم :نويوحنلاو .ًامكحو هيلع ًاموكحم :ءاهقفلاو .ةفصو ًافوصوم نوملكتملاو

 .«اريخو
 ةفرعملا طباوضو 58/١. رينملا بكوكلا جرش :نيضيقنلا ىلع مالكلا ليصفت رظناو (؟)

 .ه 8ص

 حرش يف امل قفاوم وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 47/١. دضعلا

 . !نّيَعَتْما لدب اِنّيَعُم١ شش أ : يف )£(

 .يناجرجلا فيرشلاو ينازاتفتلا ةيش ةيشاح عم ۹/۱ رصتخملا ىلع دضعلا حرش عجار )هر

 . 1۰0/1 رصتخملا نايبو
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 ضيقت ُةَبَجوُمْلا ٌةَتَزُكْلا تسع اَذِإَو .ِةَبِلاَّسلا ِةّيِئْرُجْلِل ٌسْكَع لَو .اًهَلْئِم

 . "37[ةييْزَج] َةَِلاَس ٌةَبِلاَّسلا ٍتَسَكَعْلإ كت ْنِمَو .ْتَفَدَص ءاَهْنَدَرْفُم

 0 ٌةَعَيْرَأ طولا را راَبتْعاب مدعو

 5 اد لکا ُسْكَع .ُمياَلاَد امو ٌعوُضْوَم : كالا ئ ٌلوُمْحَم

 َرَشَع 3 ُهَناَرَدَقُم تناك هةَبِلاَّملاَو ِةَبَجوُمْلاَو َةَئيْرَجْلاَو لا رابعا ٍلُكَش ی

 .ًايْرَض

 "هيَ ٍهِعوُجُر ىَلَع ُهْرْيَغ تقوي َكِلَدِلو اَهئَينَأ :لّوألا ””لُكَشلا
 .ةَعَيرألا َتلاَطَمْلا ُحِتْنُيَو

 طَسَوْلا َىَقاَوَتَيِل ؛ُهُمكُح وأ ءىَّرْغٌّصلا ُباَجيِإ :ِهَجاَتَن ٌطْوَشَو

 رج وأ هلك ٌةَبَجوُم : ٌةَعَبْرَأ ىم ٠ َحيِنْيَف َجرَدْنَيِل ؛ ىَرْبَكْلا [برع] / / هَل

 و کو 0

 . ٌةَيِلاَس وأ ةمجوم ةيلكو

eكاع لا 2  

 يب ق َةَداَبِع لكو «ةدابع ءوضو لک :لوالا

 . هلا ٍنوُدب ٌّحِصَت آل ٍةَداَبِع لکو ةَداَبَع ٍءوُضُو لک :ينالا
 ةن 5 ةدابع لکو ٌةَداَبِع ِءوضْوْلا ضْعَب : تلال

 2 ر نوب ت ال ِةَداَبِع أع لذ ناب را ضن ا

 حرش يف امل قفاوم وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .1١1-١١9ا//١ رصتخملا نايبو ۰۹٦ /١رصتخملا ىلع دضعلا

 .ش :نم طقاس «لكشلا» (۲)

 الإ جاتنإ ال نأ رصتخملا يف امو» ۲۲/١: تومحرلا حتاوف هحرشو توبثلا ملسم يفو ةيفإ

 ًامدعو ًادوجو لوألا عم ةرئاد يهف «سكعلاب هيلإ دترت ةيقابلا روصلا نأل ؛«لوألاب
 .«ليلد ريغ نم ءاعداف
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20 
E سكَع ٍبوُجْوِلَف ؛ُلَّوألا اّمَأ .ةَبِلاَس الإ ُجِْنُي ًالَو ٌةَعَبْرَأ ىَقْبَت ُهاَرْبُك 

 .ِناََقالَتَي آل ِناَتِلاَسَو ءُلِطاَب ِناَتَبَجوُمَف .ىَرْبْكْلا اَهِلْعَجَو ءاَمهاَدِْإ
 ْنِإَو تي ءٌسَكَعْنَت يل ِتَناَك نإ اَهنالن ؛ىَرْبُكْلا ُةَكَلُك ااو

 ٌسْكَع ُبَجَيَو .اَيَقآلَتَيِل ؛ةَبِلاَس دوك ْنَأ َّدُب الق ءىَرْغُّصلا تسع

 .ةَِاَس ٌيْزُج ُنوُكت اَهنأل ؛ سكنت الو وجيل
 ٌحِصَي اَمَو ءَةَمَصلا ُلوُهجَم ُبِئاَْلا :ٌةَبِلاَس یر ناک : ٠ لوألا

 اَمَو ءَةَمصلا “مولْعَم َسْيَل ُبِئاَعْلا 3 ىَرْبُكْلا ءْناَتَكنُك : يِناَّملا

 «ىّرْعّصلا کعب نیب يو .لّوَالاگ هُمِزَالَو ۲ ةمصلا] م ُموُلْعَم ُهْعِيَب ُهَعْيَب ُهْعِيَب حصي صب

 . ِةَجْبَِتلا سكعو 9 ربا اًهِلْعَجو
 حصي امو ءلوُهجَم ِبِياَعلا ضغعَب : ةَبِلاَس ةّيلكَو ةبجوم ةّيِئْرَج :ثلاثلا 2 9 جلا ل هل عل r كاد ع لي هع ب ع قت

 مص قو 590 ريق دش م اوك مقوم
 سكعب نیبتیو «هعُيِب : حصي آل ِبِئاَعْلا ُضْعَب :همزالف ءِلوُهجَمِب مل ةعبب

 . ىّرْبكلا

 ؛ موُلْعَم سيَ ِبِيئاَغْلا ٌضْعَب ْضْعَب [1/4] / : ٌةَبَجوُم يكد ةَبِلاَس يز : عباَرلا

 اّ نيبو .اًهيكَرْفُم ضيقت ؛ ىَرْبُكْلا کپ نبت يو و موُلعَم هي ُهْعْبِب حصي اَمَو

 بیا لگ : :ّوهَو جبيل ضيقت ذأ ؛بْلُخْلا ؛هيوُرُص عيِمَج يقو « هيف

 اإ لَكَ الو قَقِداَّصلا ىَرْغّصلا ضيقت جيني «ىرْغصلا ُهلَعَجحَتَو هع : دب

 قذِص ُبوُلْطَمْلاَم ٍبوُلطَمْلا ضيقت نم

 .«تسكع نإو » لدب «تسكعنا نإو» :أ :ىف )١(
 .«و» نودب ًاضيأ ۲٠ص ىهتنملاو «ش «لصألا :يف امأ .واولاب ؛ىربكلاو» :أ :يف (۲)
 .«مولعم» لدب «مولعمب» :ش ءأ :يف (۳)
 امك 7١ص ىهتنملا يفو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .هتبثأ

 .فيرعتلا مال نودب «ىربك» :أ :يف (5)

51 



 ت 7 0 8 ٤ 8 2 7 و ا 7 عام

 ُهيلَكَو همكح ىف وأ ءىَّرْعّصلا 00 ٌهطْرَش :ُتِلاَثلا لكشلا

 . ةا زج الإ ي آلَو هَّنِس ىَقِبَت ؛اَمُهاَدخِإ
2-0 
 ْنِإَف ىَرْغَّصلا اَهِلْعَجَو ءاَمُهاَدْحِإ رفع ْنِم دُ آل ُهنألَك ؛ُلّوألا ان أ

 «ىَرْبُكْلا يف ٌسكَعْلا َناَك ْنِإَو ال ل اَهَتْسَكَعَر بلاس ىَرْغٌّصلا َتْرَّدَ

 ٍةَجِِتَتلا سكَع ْنِم دب الف َةَبَجوُم ْتَناَك ْنِإَو ءاَقَلْطُم ايق ْمَل ةَبِلاَس َيِهَو
 . ٌسكعَنت الر

 اهي ذأ اهسفتب ارجآ یبا يج وکتل امها اخ لك ک

 .اًهمكُح يف وأ ءاَدَبَأ ِةَبَجوُم ُسْكَع ىَرْغّصلا الف ؛ةّيئْرُج هجا امار

 ؛ٌىوَبِر رب ' لکو تام ب ل :ٌةَبَج وُم ٌةََلُك امها : لوألا

 . ىَرْعّصلا كعب 52 وبر َتاَتْقُمْل | ضعت : : حِين

3 

 هامش وع وو وأ ع r كلل ع 0
 «يوبر رب لکو ‹تاتقم وبلا ضب : : ةَبجوم 1 کو ٌةَبَجوُم ةيئرج : يناثلا

 لولاك نت 60 یو
aD 

 بلا ضْعَبَو «تاَتَمُم رب ُب لک : وُم ٌةّكَيْرُجَو ٌةَبَجوُم كك : ٌتِلاَّثلا
2 

 َءَو ءىَرْغّصلا اًهِلْعَجَو یل کعب ُنكَبَتُيَو هلم جنيف «يوبر

o 

 ع و 0 0 2و

 هج لكو وم ةيلك :عب ءا آل ب لکو ءٌتاَتْقُم ب ل :ةبلاس ُةَلكَو ُةَبجوُم ٌةَيَلُك : بارلا

 سكب ليبي و عاب ل َتاَتْقُمْلا ضْعَب : حِتْنيَف ٌالِضاَفَتُم [ب/؛] /وهِسْنِجِب

 . ىَرْغّصلا

 ال هي لكو تاتفُم ربلا ضب : بلاس ٌةكلكو ةَبَجوُم ةبزج : ٌسِماَخْلا 4 تو ” هر يو ملا ر هل و وو

 . هلم نيسي یو و ختي الضام ِهِسنِجِب عاب

 .«ف» ةدايزب «لوألاف» :أ :يف )١(

 يدي نيب امو .«لوألاك نيبتيو هلثم جتنيف» : ٠١7/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف (۲)

 .كلذك ةدوجوم ريغ ١ ص ىهتنملا يفو ةدوجوم ريغ «هلثم» ةظفل خسنلا نم
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 0 بلا ضْعَبَو «ٌتاتْقُم دب لك :ٌةَبِلاَس ٌةيِئْرُجَو ٌةَبَجوُم هلک :ٌسِواَلا
 ت هَّكبَتْيَو 2 ۳ اَ

 جوملا مح ىلع ىَرْبُكلا سعب نيت رو هلي جنيف ونجا حاب
 أ ٍ؛ءاَضْيَأ ٍفْلُحْلاِب هيج عم نيت . ةا ِسكَعَو «ىَرْفُصلا يلح جو
 ىا هلع نك اإ مدَقَت اَمُك ةَجيَكلا ضيقت

 .ُهُسْكَع ُهْيَجِين اذه َّنَأل ؛ٍلّوَألِل اًريِحَأَتَو اًميِدْقَت َسِيَلَو : بارلا لكلا

 ت ھ

 ِتَناَك نِ ءاَتَبِلُقَو انيِقَب ناو . سكتت آلا اًهّنأل ؛ ٌةَطِقاَس ٌةَيِلاَمْلا دك ةييْرَجْلاَو

 ُةَجِيِتنلاَف 2 ىَرْبكلِل خلصت لا ىّلوألا ِتَناَك ْنِإَو يقمن ْمَل َةَيِناَللا

 ىَرْبْكْلاَك َهّيَنُك ٌةَبَجوُم ىَرْعُصلا تاگ اَذِإَو .اَهَل ٌسْكَع آلَو ةَبِلاَس ةيئْرَج
 . ِثاآَّنلا ىَلَع

 زج تناك نإ هَل كك ٌةَبَجوُم ىَوْبْكْلاَف كك ةَبِلاَس تنا ْنِإَو

 ْمَل ءْتَيِقَب تَيِقَيَو تسع ْنِإَو قَبل ٌسْكَعَو «ىَرْغّصلا اًهّلْعِج بجو ‹ُتّيَقَبَو

 .هجو وجوب “ت مل کک ةَبِلاَس ْتَناَك ْنِإَو «ىَرْبَكْلِل ْحُلصَت

 ٌةَّبَجوُم تناك نإ اهل 5856 ٌةَبِلاَس ىَرْبُكْلاَف ةيِئْرَج ةَبَجوُم ْتَناَك ناو

 ياا ک َتْلَعَف ْنِإَو ءىّرْبَكْلِل ىَرْغّصلا حّلْصَت مل لوألا َتْلَعَمَو 3 اک

 هْنِم جتنيف . . ُدَعْبَأَف ٌةَبَجوُم ةيئْرِج تاک ْنِإَو ةيئرَج ىَرْبُكْلا تَراَص

 : ييف ةَداَبِع ٍءوُصُو لَو 11/01 / هيلا ىلإ ُةَرِقَتْفُم ِةَداَبِع لَك :ُلّوَألا
 . جيلا ٍسْكَعَو ءاَمهيِف ِبْلَقْلاب نيَو .ٌءوُضْو ٍرِقَمْفُمْلا ضب

 امك ۴٠ص ىهتنملا يفو «ش :نم ةدايزلاو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .هتبثأ

 .ايقالتي مل :أ :يف (؟)
 حرش يف امل قفاوم وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 (أ /۸ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا عفرو ١159/١. رصتخملا نايبو ٠١5/١. دضعلا

 . ٤ص ىهتنملاو

 .ايقالتي مل : :يف (54)

"1 



 "م موا كر لالا عنو 0ك

 تو
 Dri lo RY ur ت ر و ع و

 «ةدابع «ِءوضو زكو 5 جك ا نع] ىِيْعَتْسَت ال ةدابع لك : ثلاثلا بم 42 2
 .ةَجيَلا سكَعَو ءِبلَقْلاِب ؟ُنّييَتْبَو .ءوضْوب سيل ِنْعَتْسُم لك : جيي 0. ر0 رور 0002 هةموو و هو

 صعب . جيف «حابمي سيل ٍءوضو لکو ءٍنغتسم جابم لك :عباَرلا o ا 0ع ورم 2 9200 وو ع o رو و 2

 .اًمهِسكَعِب نيسو ءءوضْوب سيل ينْعَتْسُملا
 وهو .حابمب سيل ءوضو لكو < '[ِنْعَتْسُم حابملا ضغَب : سماخلا رر رر ھو و ر قفز ور و لو ف 25

 " 2-2 6 ibnت 7 هلأ رور 7 م 3

 َنوُكَي نأ هجاتن طْرَشَو «ةَئِئاَتْئَيْسإ : هَيناّنلا ةَمدَمَملاَو ايلات : ٌءاَرَجْلاَو ءاّمدَقُم تے  rrهرقل ھا ° Poa Nمج شل م
 -_ م همزالف ءىلاتلا ضيَقَتب وأ ءىلاتلا ْنْيَع همزالق مْدَقَمْلا ب ٌءاَتْثَيْسالا

 لآ
 ت 50

0 

 .اْوَّل» :ب يِناّثلاو هذإ» ب لوألا ُدَمْكَأَو ُناَوَّيح َوُهَف اًناَسْنِإ اَذَه َناَك نإ

 .هضيِقَ ِلاَطنِإِب ٍبوُلْطَمْلا ُثاَنِإ :َوُهَو ءٍفْلَحْلا سايق وَلا ب یس
 . يِناَنتلا َعَم مزآللا ُدَدَعت ُهُمَرلَيَو ءَلِصَفْنُمْلا ىَمَسُيَو طْرّشلا رْيَعِب ٌبْرَصَو
 por 5002 | اَيَقاَنَت نف

 هال 0( 42 -. 2 5 م 8. 00 مسك
r 

 هضيقت لك ِتاَبْنِإ ْنِم مزل اًيمنو انابثإ ٠ ُهنْيَع ٍهِضيِقَن ْنِمَو
  2 78 9ا 31

 . هَ |

 عفر يف امل قفاوم وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .(ب ۷ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا

 حرش يف امل قفاوم وهو .ش أ :نم هتبثأ امو «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ()
 ١7/ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا عفرو 1۳١/١. رصتخملا نايبو ١٠١5/١. دضعلا
 .(ب

 .هتبثأ امل قفاوم ١١ص ىهتنملا يفو .«نيعب» لدب «نيعلا :أ :يف (۳)

 دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هضيقنا لدب ارخآلا ضيقن» :ش ءأ :يف (54)
 رصتخملا نايبو .(ب ١7/ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا عفرو ٠١١8/١. رصتخملا ىلع

 .هيلع ققحملا قيلعتو 0١

1۷ 



 ُموُرْلَمْلا ب ْنَأِب ريال لا ىلإ ب ءاتفيشإلا ٌةَرْيَو .[ب/1 / ةَرْمإ آل زأ

 0 هيام رب ؛ ٍلِصَمْتْمْلا ىَلِإ ُيناَريفالاَو ءاطَسَو

 .ِهِتَروُصَو هامل ؛ِناَهْبْلا يف أَطَخْلاَو
 :ُلْثِم ٍفْطَعْلا ٍفوُرُح يِف وأ ءِاَرِيْشالِل ِءِظْمَّللا يِف ُنوُكَي :لوَألاَ

 ام ٌبيِبَط :ُهُسْكَعَو « ٌضِياَح ٌولُخ :ُهوحَنَو درو جور :ُهَسْمَحْلا

 ؛ ىَنْعَمْلا يِف ُنوُكَيَو مِراَّصلاَو ِفْيّسلاَك «َِِواَرَُمْلَكٍةَياَبَتملا ٍلاَمْعِتْسالَو

 . نيا يف رد ام ميج . وتلا مشب سلا ىلع محلا ةو ٍداَّصلاب اًهِساَبتْلال

 ٍةَجِيِنلا ٍلْعَجكَو تالا ٌيِضَرَعْلا ٍلْعَجَكَو « ٌّيِعْطَمْلاَك ٌيِمطَملا ٍرْيَغ لنج
 ees “ةرَداَصْمْلا ىَّكَسُيَو دو 161 ريب ٌةَمْدَقُم

 .«وأ» لدب «اًمإو» :أ :يف )١(

 .«و» نودب «هنكل» :ش أ :ىف (۲)

 .رهاظ .فيرحت وهو .«نارخآلا» لدب «ناريخألا» :أ :ىف (۳)

 يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (6)

 نبال بجاحلا عفرو ٠٤١/١. رصتخملا نايبو 111/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 1/1١8(. ةقرو) يكبسلا

 رييغت عم .هيتمدقم نم ٍةمدقم سفن ليلدلا ةجيتن ٌلعج : اهنأب ةقطانملا اهفرعي :ةرداصملا (©)

 .ىنعملا يف امهنيب ٌرياغتلا لدتسملا هيف مهوي ظفللا يف

 يهف كلذل ؛ةمدقملل ةجيتنلا ةرياغمب هّمصخ لدتسملا ماهيإ ةرداصملا نم ضرغلاف

 .هيف رداصملا ةلعب ليلدلا عفد مصخللو «لالدتسالا يف ةلوبقم ريغ ةعونمم ةفيظو

 دسأ لكو ءدسأ اذه :لثم .ماهيإلاو سيبلتلا نم اهيف امل اهدمعتي ال قحلا بلاطو

 دسأ ةظفل رييغتب ىرغصلا ةمدقملا سفن ىه ليلدلا اذه ىف ةجيتنلاف .ثيل اذهف ثيل

 دضعلا حرش :رظنا .نافدارتم امهنأل ؛دحاو ىنعمب نيظفللا نأ عقاولاو ثيل ةظفلب
 .١40ص ةفرعملا طباوض ١47/١. رصتخملا نايب . ١٠٤١/١ رصتخملا ىلع

1۸ 



 . یرود ساّيِق لکو «٠ ةفياضتملا هنمو Wd or رس شعل DA A) م

 .ٍلاَكْشَأْلا نَع َجْرْخَي نأ يِناَلاَو

 # دع 3%

 «نبا بأ يذ لكو «بأ وذ اذه :لثم ءاّم رييغتب ةمدقم ةجيتنلا لعج :يه ةفياضتملا )١(
 ىلع دضعلا حرش 0١. رصتخملا نايب :رظنا .ةجيتنلا نيع ىرغصلا نإف .نبا اذهف
 ١١54/١- ٠٠١. رصتخملا

 ثدحلا عفر وه ام لكو «ثدحلا عفر ءوضو لك :لاقي امك .ىرخألا ةمدقملا سكعو «لوألا سايقلا ةجيتن نم فلأتم سايقب هيتمدقم ىدحإ تبثت نأ :وه يرودلا سايقلا ()
 ام لكف «ةينلاب حصي ءوضو لكو ءءوضو ثدحلا عفر وه ام لك :انلوقب «ةينلاب حصي ثدحلا عفر وه ام لك :انلوق ىلع لدتسي مث .ةينلاب حصي ءوضو لكف «ةينلاب حصي
 ىلع دضعلا حرش ٠٤١۷/١. رصتخملا نايب :رظنا .ةينلاب حصي ثدحلا عفر وه
 ل6 ١/ رصتخملا

 لح



 غلا ئدابم 2
 ها 5-5 0 7 3 1 925 هرم 006 8 ا 8

 ىَلَع مَلَكَتْ ."'ةّيوَعَللا ٍتاَعوُضْوَمْلا ٌتاَدْحِإ ىَلاَعَت هللا فطن ْنِمَو

 .اَهِتَقِرْعَم ٍقيِرْطَو ءاًهِعَض دو ِءاَدَتْبِإَو ءاَهِماَسْقَأَو امدح

  (efهع كو 7

 .َىنْعَمِل ٌعِضْو ٍظْمل لك : "لوألا

 . بكرم ُدَرْفُم : اًَهُماَسْقَأ : "9 ىناّعلا

 هَل َءْرَج آلَو َىنْعَمِل عضو اَم :َليِقَو .“!ِهَدِحاَو ٍةَمِلَكِب ُظْمّللا :ُهَرْفُملا
 1 (o) . عر
 . هيف لدي

 4 n 2 1 هلال هل رباه سدوم 25

 ال لوألا ىَلَع ٌبكَرُم (كَبَلْعَب١ :ٌوْحَنَف "اًمهيف ِهِفالْخِب ُبَكَرْمْلاَو
 2-5 هَ

 «ٍجِرْخْمَو ٍبِراَض» :َّوْحَن نأ ْمُهُمَرْليَر د ٠٠ کلپ ٠ 'ُبِرْضَي وخر ءينالا

 نأ ىلإ ةراشإ .«ةيوغللا تاعوضوملا ثادحإ ىلاعت هللا فطل نمو» :بجاحلا نبا لوق )١(

 .فيقوتلا ةلأسملا هذه يف هبهذم

 16١/١. رصتخملا نايب : رظنا

 .ش ءأ :نم طقاس «لوألا» (۲)

 .ش ءأ :نم طقاس «يناثلا» (۳)

 نايب ٠١8/١. رينملا بكوكلا حرش :رظنا .ةاحنلا حالطصا يف درفملا فيرعت اذه (4)

 ٠١١/١. رصتخملا

 ١/ رينملا بكوكلا حرش :رظنا .نييلوصألاو ةقطانملا حالطصا يف درفملا فيرعت اذه (ه)

 ٠١١/١. رصتخملا نايب . 4

 كبلعبك يجزملا بيكرتلا لمشف .ةملك نم رثكأ ناك ام :ةاحنلا دنع بكرملا نإ (1)

 : يلو مالو ةقطانملا دنعو .ًاملع ولو فاضملاو ءاهوحنو رشع ةسمخو «هيوبيسو

 «هديز ماقاك يدانسإلا لمشف .هل عضو يذلا هانعم ءزج ىلع هؤزج لد ام

 ١/ رينملا بكوكلا حرش :رظنا .«ملاعلا ديزاك يدييقتلاو «ديز مالغاك يفاضإلاو

04 

 =ءايلا نأل ؛نييلوصألاو ةقطانملا بهذم ىلع بكرمو ةاحنلا بهذم ىلع درفم «برضي» (۷)

۰ 



 ٍِفْرَحَو ؛ٍلْعِفَو ء مش ىلإ ُدَرْفَمْلا ُمِسقْني ةو

 هلال :ِهيْرُج يِفَو ''اةَقَباَطُم هلال :اَهاَنْعَم لامك يف ُةَكِظْمَّللا ُهُيَلَالِوَو
A 1 e (MD 2ماّرِتلا : ةكظفللا ْرْيَغَو . نمضت  

 .Df o} م . »و

 . “يه َناَك اَذِإ :َليِقَو

00 

00 

(۳) 

(f) 

 نايب ٠١9/١. رينملا بكوكلا حرش :رظنا .ةعراضملا وهو هانعم ءزج ىلع لدت هنم
 .اهدعب امف ١//١١1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١١/١. رصتخملا

 تيمسو «يزاجملا وأ يقيقحلا هانعم مامت ىلع ظفللا ةلالد :يه ةقباطملا ةلالد
 طباوض :رظنا .هنم ديفتسا يذلا مهفلا ¿ نيبو ظفللا ىنعم نيب لصاحلا قباطتلل ؛ ةقباطم

 .۲۸ص ةفرعملا

 ةلالد تيمسو «يزاجملا وأ يقيقحلا هانعم ءزج ىلع ظفللا ةلالد : يه نمضتلا ةلالد
 مامت مهف نكي مل هنأ الإ ىنعملا مامت مهف نمض يف مهف دق ىنعملا ءزج نأل ؛ ؛ نمضت
 ىلعو هيلع الاد ظفللا ءاج نيحو ىزجلا اذه مهف وه د دوصقملا لب ءادوصقم ىنعملا

 ىلعو هيلع لمتشي يذلا ىنعملا نمض يف دوجوملا دوصقملا ءزجلا طاقتلا نكمأ هريغ
 .۲۸ص ةفرعملا طباوض :رظنا .هريغ

 الإ .يزاجملا وأ يقيقحلا هانعم نع جراخ ىنعم ىلع ظفللا ةلالد :يه مازتلالا ةلالد
 هيلع لدي مل دافتسملا ىنعملا نأل ؛ مازتلا ةلالد تيمسو افرع وأ ًالقع هل مزال هنأ
 .دافتسملا ىنعملا اذه فرعلا يف وأ لقعلا يف هنم مزلي هانعم نكلو ءٌةرشابم ظفللا
 .۲۹ص ةفرعملا طباوض :رظنا

 ٠٠/١. ىفصتسملا :يف مازتلالاو نمضتلاو ةقباطملا ةلالد ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 ١/ هيشاوحو دضعلا حرش 0١. يدمآلل ماكحإلا .۲۱۹/۱-۲۲۱ يزارلل لوصحملا

 يلحملا حرش ٤. ص لوصفلا حيقنت حرش . ١688/١. رصتخملا نايب .اهدعب امف ٠
 .اهدعب امف ۴٥ص نلمحرلا حتف .ينانبلا ةيشاح عم ۲۳۸/١ عماوجلا عمج ىلع
 مزال ىلع ظفللا نوقلطي لب مازال ةلالد يف ينهذلا موزللا نويلوصألا طرتشي مل

 يأ «ينهذلا موزللا نوطرتشي نويقطنملاو .ًاينهذ وأ ًايجراخ مزاللا ناك ًءاوس ءىمسملا
 ؛مهفلا لصحي مل الإو «هروصت ىمسملا روصت نم مزلي ةلاحب يجراخلا ىنعملا نوك
 روصت نم مزلي وأ ء«ىنعملا كلذل ًاعوضوم ظفللا ناك اذإ لصحي امنإ مهفلا نأل
 مهفلا لوصحل ؛يجراخلا موزللا نوطرتشي هب الو ذئنيح نايفتنم امهو «هروصت ىمسملا
 ١68/١. رصتخملا نايب :رظنا .رصبلا ىلع ىمعلا ةلالد :لثم هنود

۲۲١ 



 .ةَلْمُج ُرْيَغَو ٌةَلْمُج :ُبكَرُمْلاَو
 وأ ءنْيَمْسإ يف الإ ىَنتي الو قبس ةداَقإلا [1/] / عضو ام :ُةَلْمْجْلاَف

 اَهْنأل ؛(«ٌبِتاَك دَر : : يف «ٌبِتاَك١َو “يطا ناَوّيَحا : : دري لَو ءٍمْسإَو ٍلْعِ يف

 ب هلل غر م
 .اًضِيَأ اَدَرْفُم ىَكَسْيَو .هفالخب ٍةَلْمَجْلا ُرْيَغَر

 : ماس ُةَعَبْرَأ :اَمِهِدّدَعَتو ِهِلوُلُدَم ٍةَدْحَوَو ِهِتَدْحَو ٍراَبِتْعاِب رق

 زحف ْزَجَف الإ 3 : وهف «َنوُريِثَك ِهِموُهْفَم يِف ُكَرَتْش نإ :ُلْوَآلاَ

 Ek و "20فَضُمَف ِقوُلْحَمْلاَو ٍقِلاَحْلِل ٍدوُجّوْلاَك ءَتَراَفَت نِ

 eens :اًضِيَأ عسل ُلاَقُيَو يِئْرَُجَف كري ْمَل ْنِإَو

 بكوكلا حرشو ٠٠١/١-٠١۷. رصتخملا نايب :يف بكرملا ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 .اهدعب امف ١١5/1١ رينملا

 قدصي ال ناك نإو ؛هيف ةكرشلا عوقو نم هروصت عنمي ال ينهذ موهفم لك وه : يلكلا قل

 :رظنا .درف يأ عقاولا يف هنم دجوي ال وأ ‹طقف دحاو درف ىلع الإ عقاولا يف

 ؟هص ةفرعملا طباوض .17 ١/ رينملا بكوكلا حرش ۲۲۱/١. يزارلل لوصحملا

 ام اذهو .هتيطرش مهوي بجاحلا نبا ريبعتو «طرشب سيل فيرعتلا ىف «كارتشالا»و

 ىلإ ةراشإ- فيرعتلا اذه» :لوقي 501/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لعج
 هانعم روصت عنم نإف ادحتا نإ ىنعملاو ظفللا» :عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا فيرعت

 ٠ .ةبجاحلا نبا فيرعت نم نسحأ - «يلكف الإ ينزجف «ةكرشلا
 ال ام وه وأ ءدحاو درف نمض داعبألا دودحم هنأب زيمتي ينهذ موهفم لك وه :يئزجلا (۲)

 نم رثكأ ىلع هقدص ضرف عنتمي ينهذ موهفم لك وه وأ «كارتشالا نهذلا يف لبقي
 .71/ يزارلل لوصحملا رظناو ."٤ص ةفرعملا طباوض :رظنا .هنيعب دحاو درف

 ٠١١/۱. رینملا بكوكلا حرشو

 رر اخ يف وجد نوكي منيح كلذو ؛هدارفأ يف يلك دوجو ةبسن يه : كيكشتلا (۳)

 ١ :رظناو .ه١ص ةفرعملا طباوض .يلكلا ظفللا هل عضو يذلا موهفملا ىلإ رظنا

 000 يشكرزلل عماسملا فينشتو .14-17 ١/ ریتملا بكوكلا حرش .01

 يف هدوجو نوكي امنيح كلذو ؛هدارفأ يف يلك ىنعم دوجو ةبسن يه :ئطاوتملا (؛)
 طباوض .يلكلا ظفللا هل عضو يذلا موهفملا ىلإ ًارظن ؛توافتم ريغ ًاقفاوتم دارفألا

 ۱۳۳/۱-٠١٤. رينملا بكوكلا حرش .۲۲۷/۱ لوصحملا :رظناو .١5ص ةفرعملا

 ۱ يشكرزلل عماسملا فينشتو

 ففي



 دَ امك “ضرع اد نّلكْلاَو .يئزُج 0

 , "7 ٌةكياَتُم ةلباَقَتُم : ةعَبْرألا م يناّغلا

 ت

 هلا سے 822 7 يأ م 8. tu و 5

 .زاجمو ةَقيِقَحَف الإ كرَتشمُف ردعمل َةَقيِقَح ناک ْنِإ : ثلاثلا

 .ةَمص ُدْيَغو ةَِص ّقَتْشُم ُدْيَغَو ٌّقَتْشَم اهلكو . ةَفِداَرَتَم : ٌعباَرلا هع وەك ك2 ةو )25

 گچ کک

 :نامسق يلكلا )١(

 ىلإ ةبسنلاب ناويحلا :لثم ءيشلا تاذ ةقيقح نع جرخي يذلا وهو :يتاذ مسق
 . ناسنإلا

00 

(۳) 

 كحضلا نأل ؛ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب كحضلا :لثم ضّرعلا ىلإ بوسنم : يضرع مسقو
 .ناسنإلا ةقيقح نع جراخ

 دضعلا حرش ١7/١. يدمآلل ماكحإلا :يف يضرعلاو يتاذلا ىلع مالكلا ليصفت :رظنا
 ۱۳۲/۱-٠١۳. رينملا بكوكلا حرش ٠ .٠48-ا/١/1 رصتخملا ىلع

 دحاو لك نوكل ؛؛ةئيابتم ةلباقتم» ظافلألا كلت ىمست ًاعيمج ىنعملاو ظفللا ددعت اذإ
 ١/ رصتخملا نايب :رظنا .رامحلاو ءرقبلاو ءسرفلا :لثم «هانعم يف رخآلل ًائيابم اهنم
 فينشت .اهدعب امف ١4/١ رينملا بكوكلا حرشو .۲۲۸/۱ يزارلل لوصحملاو . 4
 ١/"*4١. يشكرزلل عماسملا

 لك نإف ءرفنضغلاو .دسألاو «ثيللاك ىنعملا دحتاو ظفللا ددعت اذإ :وه فدارتلا
 يزارلل لوصحملاو ١15١/١. رصتخملا نايب ظن .سرتفملا ناويحلل عضو اهنم دحاو
 طباوض ٠٠١/١. يشكرزلل عماسملا فينشت ١151/١. رينملا بكوكلا حرش ۷
 .ه 8ص ةفرعملا

Y۳ 



 )و ت دلا 28

(00 

 ees “عصألا ىَلَع ٌعِقاَو ُكَرَئْشُمْلا (ةلأسَم)

 :اهنم تافيرعت كرتشملل

 ىلع لب ماظتنالا ليبس ىلع ال ماسأ وأ ناعم هيف كرتشي ظفل لك :كرتشملا» أ

 هب ًادارم دخاولا نيعت نإو ءدارفنالا ىلع هب دارملا وه دحاو لك نوكي نأ لامتحا

 175/١. يسخرسلا لوصأ .«رخآلا ىفتنا

 .7 8ص
 يشاشلا لوصأ .«قئاقحلا ةفلتخم ناعمل وأ نيفلتخم نيينعمل عضو ام :كرتشملا»-ج

 .” 5ص

 .(545) ةرقف ۲٠٠١/١ ينيوجلل ناهربلا :يف كرتشملا ىلع مالكلا ليصفت رظناو

 551/١-584. يزارلل لوصحملا .اهدعب امف ۳۳۷ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم

 .۱۹۸/۱ تومحرلا حتاوف 157/١. رصتخملا نایب .۲۰/۱-۲۳ يدمآلل ماكحإلا

 فشك .اهدعب امف ۷۲۸/١ يفارقلل لوصألا سئافن .٤۲۷ص ىناجرجلل تافيرعتلا

 فينشت ٠٠/١. يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك 144/١. ىفسنلل رارسألا
 504/١. يطويسلل رهزملا 14/١-140. رينملا بكوكلا حرش 404/١. عماسملا
 .۱۷٠-۱۸ص لوحفلا داشرإ

 عوقو يف بهاذم ةعبس 476/١-471 عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا ىكح

 زئاج :يناثلا .بجاوب سيلو «عقاو زئاج هنأ :اهحصأ» :لاق ثيح همدعو كرتشملا

 يف يلزتعملا ضراعلا نباك هعم نمو ةبلعث نع -يكبسلا نبا يأ- هاكحو ءعقاو ريغ
 نآرقلا يف عقاو ريغ هنأ :ثلاثلاو .ةلاحإلا الو اهريغ فورعملا :ليقو ««تككنلا» هباتك

 .امهريغ نود ثيدحلاو نارقلا يف : عبارلاو .يرهاظلا دواد نبال بسنو «ةصاخ

 نبا يأ- هلوقب دارملا وهو «لاحم هنأ :سداسلاو .عوقولا بجاو هنأ :سماخلاو

 نع يكحملا لوقلاو اذه نيب .قرفلا وه اذهو ءًالقع :يأ «عنتمم ليقو» :-يكبسلا

 - مامإلا راص هيلإو ةصاخ نيضيقنلا عم عنتمي هنأ : عباسلاو .ةغل هعنم كلذ نإف ؛بلعث

 .يزارلا رخفلا يأ

 عوقولا :امهو نيلوق ىلإ ةعجار اهلعجو «بهاذملا دادعت يف يناهفصألا عزان دقو

 «تاذلاب بوجولل ىنعم ال ذإ ءريغلاب بوجولا وه انهاه بوجولا نأل :لاق .همدعو

 ال ءريغلا نع هرودص بجي مل ام نكمملا نأل ؛ريغلاب بجاولا وه عقاولا نكمملاو

 يأ لاق ؛عنتمملاو عقاولا ريغلا نكمملا نيب اذكو امهنيب قرف ال ذئنيحف .عقي

 =امك سيلو .«همدعو عوقولا لوقل الإ بجاحلا نبا ضرعتي مل اذهلو» :- يناهفصألا

٤ 



 م رمد سَ 0

 ِةَيِهاَنَتَم ريغ هَل ؛ِتاَيَكَسُمْلا كا ْتَلَخَل ؛ ْنُكَي مل ول : لدار

 نم مزلي الو نارياغتم ناتباث نالوق بوجولاو ناكمإلا عم عوقولا لوق نإف .ءلاق =
 يف هعوقول ركنملا نإف ءرظن ةنسلاو نآرقلاب لوقلا رياغت توبث يف معن ءرخآلا امهدحأ

 كلذب حرص دقو «ةلماش ةهبشلا نأل ؛ًاضيأ ةنسلا يف هعوقول ركنم هنأ رهاظلا ؛نآرقلا
 ظفللا نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع «لوصحملا» يف جتحاو ««ليصحتلا» بحاص

 ال هعامس نأل» :-يزارلا رخفلا يأ- لاق «همدعو ءيشلا دوجول نيضيقنل ًاعوضوم

 زاج هنأب بيجأو .«ثبع هل عضولاف ءلقعلاب لصاح وهو نيرمألا نيب ددرتلا دنع ديفي
 ةدئافلاو ءامهنع نهذلا لفغي نيرمألا نيب ددرتلا راضحتسا يهو ةدئاف هل نوكي نأ
 لوصحملا ١154/١ رصتخملا نايب :رظناو .يشكرزلا مالك ىهتنا .ةدوصقم ةيلامجإلا
 ۲۱۹/۱-۲۲٠. يومرألل ليصحتلا 551/١. يزارلل

 هنأ يف فنصملا حالطصا درطا دق» 178/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق )١(

 .(«هيضتري يذلا راتخملا بهذملا ليلد نع «انل» هلوقب ربعي

 اذه يف همالك ءارقتساب ملع دقو 154/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو

 .«هبولطم ىلع حيحصلا ليلدلا ىلإ «انل» ظفلب ريشي هنأ رصتخملا

 هنإ) :ةديبع وبأ لاقو .رهطلاو ضيحلل كرتشم» :وه اهمضو فاقلا حتفب :ءرقلا (۲)

 قلطأ اذإ كلذلف ؛رهطلا ىلإ ضيحلا نم وأ «ضيحلا ىلإ رهطلا نم لاقتنالل عوضوم
 ريرحتلا ريسفت :رظنا .«هيفرط دحأ ىلع ًاقالطإ ناك ضيحلا ىلع وأ رهطلا ىلع
 .۳۹۰/۲ روشاع نبال ريونتلاو

 يف لوخدلل مسا :ةقيقحلا يف ءرقلاو» :558ص هتادرفم يف يناهفصألا بغارلا لاقو

 قلطأ هل بقعتملا ضيحلاو رهطلا :نيرمأل ًاعماج ًامسا ناك املو .رهط نع ضيحلا
 امهنم دحاو لك ىلع قلطي اعم نيينعمل عوضوم مسا لك نأل ؛امهنم دحاو لك ىلع

 رهطلل مسا ءرقلا سيلو .هب هدارفناب امهنم دحاو لك ىمسي دق مث . . . درفنا اذإ

 تاذ :اهل لاقي ال مدلا رثأ رت مل يتلا رهاطلا نأ :ةلالدب ًادرجم ضيحلل الو ءًادرجم
 .«كلذ اهل لاقي ال ءاسفنلاو مدلا اهب رمتسا يتلا ضئاحلا اذكو .ءرق

 ١/ يعفاشلل نآرقلا ماكحأ :يف ءرقلا نم دارملا ديدحت يف ءاهقفلا فالتخا رظناو

 نبال نآرقلا ماكحأ .اهدعب امف ۲۲/١ صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ ۲٤۷-۲.

 نآرقلا ماكحأل عماجلا .774-559/؟ يربطلل نايبلا عماج 184/١-180. يبرعلا

 ١/ يسولألل يناعملا حور 409/8/١-480. ريثك نبا ريسفت 1١/١-١١97. يبطرقلل

 ىطيقنشلل نايبلا ءاوضأ .اهدعب امف ۳۹٠/۲ روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا ١-۱۳۳.

 ۰ 148/١-144. سياسلا يلع دمحم خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت .190-0
 = يف فنصملا حالطصا درطا دق» ١78/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (۳)
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 ىف َكِلُذ عئمب ٌبيِجْأَو .ِةاَنَتَم يِهاَنَتْمْلا ن نم َبَّكَوَت امو «ةيِهاَنَُم ظاَمْنَألاَو

 ْنِإَو واَتَتُم ُلَفَعَتُمْلاَ لس ْوَلَو اَهِرْيَغ يف ُديِفُي الو ءَةٌداَضَتْمْلاَو ٍةَمِلَتْخُمْلا
 ْنِإَو «ِدَدَعْلا ِءاَمْسَأِ َديْسَأَو . واسم يِهاَتَتْمْلا َ نِ بكرم أ لس الق ٠ لس

 حاولا عاونأک ُنوُكَيَو ٌةَيناَتلا تعم ّملس

 ؛ائِطاَوَتُم ِثواَحْلاَو ميِدَقْلا يِف ُدوُجْوَمْلا َناَكَل ؛ْنْكَي ْمَل ْوَل :ّلِدُمَساَو
 .اًمهيف ةَقيِقَح ٌةَقيِقَح 2

 َناَك ْنِإَو كاَرَْشِإ الق ءَتاَّذلا َناَك ْنِإ دوُجْوَمْلا َّنَألَف ؛ُةَيِناَّملا اار

 َناَكْمِإلاَو َبوُجؤْلا نأ َبيِحَْأَو . َكاَرِيْشإ الق ميقا یف ٌةَبِحاَو َيِهف ٌةَِص
 12 8 1 ل 0 هَ ع قلوس

 . مُلكَتْمْلاَو مِلاَعْلاَك ءٌَوطاَوَتلا ُعَتْمَي آل [با1 /

 ْفَرْعُي :اَئْلُق ؛ ٠ عضوا ن َنِم ُد ةوُضْفَملا | ٌلتخأل + ؛ُتَعِضُو ا ا

 “ورق ةئ :ىَلاَعَت ِهِلْوَقَك اا ی ىَلَع ِنآَرُمْلا يِف َعََوَو او

 يناهفصألا لاقو .«هفيزي يذلا راتخملا ليلد نع «لدتسا» هلوقبو . . . ربعي هنأ =

 ريشي هنأ رصتخملا اذه يف همالك ءارقتساب ملع دقو» 114/١: رصتخملا نايب يف
 يناجرجلا فيرشلا لاقو .«هبولطم ىلع دسافلا ليلدلا ىلإ «لدتسا» ظفلبو <

 نع «لدتسا» هلوقبو» حراشلا لوق تحت ۱۲۸/١ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف

 ثيح خسنلا ثحابم يف حالطصالا اذه فلاخ دق :«هفيزي يذلا راتخملا ليلد

 .هنع باجأو ضارتعالا هيلع دروأ دق هنإف «حبذلاب رمأ ميهاربإ نأب لدتساو :لاق

 .«املاس ليلدلا لصأ يقبف

 .هلوقب ربعي هنأ يف فنصملا درطا دق» ١78/١: رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا لاق )١(

 اذإ اذه هعابتأ ىلإو هيلإ رظن ادحاو روكذملا ناك نإو «فلاخم ليلد نع «اولاق» .

 ىلإ ةبسنلاب وأ همساب بهذملا يذ ركذب هنع ربع الإو ءانيعتم فلاخملا بهذملا ناك
 «مرحملا» «حيبملا» وأ «مامإلا» ««يضاقلا» :ًالثم لوقيف «بهذملا ركذب وأ «بهذملا
 ؟ميرحتلا» «ةحابإلا» وأ

 .؟؟5 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (؟)

A 



 ٍقَدِئاَك ٍرْيَغِب َلاَط اُم َّعَكَو ْنِإ :اوُلاَق . بذار لأ ل منور

 : َبيِجَأَو .ٍديِفُم ُرْيَغ نيب َرْيَغَو

 .َنيب آذإ لاما ُهاَدْغَيْسالا :ماكحآلا يِفَو «ساتجآلا يف اهلِ هئا
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 )١( :ةيآلا ريوكتلا ةروس /١9.

 يربطلل نايبلا عماج :رظنا (؟) ٤۹/۳١ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف ٠١/

  .774-74فاشكلا ريسفت  .7١1*/5ليزنتلا راونأ .۲۲۸/۷-۲۲۹ ريثك نبا ريسفت

 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا ٠*/088. يسولألل يناعملا حور ./85ص يواضيبلل

 .1 65 /#د

 ففي



 “فارما 3#

 و سمع گے ا (98)5 ل Teer A A مكوك ° <

 (N) عمر
 دوعفو

 ُديِسَْتو 22 0ةَعِسْؤَّتلا : ُهْتَدِئاَف :اَنْلُق .ِةَدِئاَمْلا نَع َيرَعَل حقو ول :اًولاَق

 ناكرتشي دحاو ىنعم ىلع امهنم لك ةلالد ةهج نم ظفل ىلإ ظفل ةبسن ىه :فدارتلا ()

 دحاولا ىنعملل نوكي :يأ ءظفللا ددعتيو ىنعملا دحتي فدارتلا يفف هيلع ةلالدلا يف
 نيظفللا نم لك ىنعمف «رشب»و «ناسنإ» يتملك :لثم هيلع لدي اهنم لك ظافلأ ةدع

 .٠هاص ةفرعملا طباوض ١/ ٠۷١. رصتخملا نايبو :رظنا .امهل دحاو

 «سراف نباو بلعثتل ًافالخ «ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا دنع عقاو :فدارتلا (۲)
 .ةيعرشلا ءامسألا يف يزارلا رخفلا مامإلاو

 اوجتحاو «لصألا فالخ هنأ اوفرتعا فدارتلا عوقوب نولئاقلا» :هللا همحر يدنهلا يفصلا لاق

 ينعن الو «ءارقتسالا هيلع لدي «ءامسألا ددعت دنع تايمسملا ددعت بلاغلا ذإ ؛ردان هنأب هيلع

 ٠٠١/۲. يشكرزلل طيحملا رحبلا :رظنا . "اذه ىوس لصألا فالخ هنوكب

 فيس سلجمب تنك» :لاق ىسرافلا ىلع ىبأ نع هدنسب ىبرعلا نبا ىضاقلا ىكح دقو
 :هيولاخ نبا لاق «هيولاخ نبا مهنمو ةغللا لهأ نم ةعامج ةرضحلابو «بلحب ةلودلا
 ًادحاو ًامسا الإ هل ظفحأ ام» :لاقو يلع وبأ مسبتف امسا نيسمخ فيسلل ظفحأ»
 نيأو !؟بوسرلا نيأو !؟مراصلا نيأو !؟دنهملا نيأف» :هيولاخ نبا لاق .4فيسلا وهو

 نيب قرفي ال خيشلا ناكو «تافص هذه» :يلع وبأ لاقف ءددعي لعجو «!؟مدخملا
 عماوجلا عمج حرش ىلع راطعلا ةيشاح :رظنا .يبرعلا نبا مالك ىهتنا .«ةفصلاو مسالا
 ١/ 45١-471١. عماسملا فينشتو ۳۷۹/١. يلحملل
 ماكحإلا .550-788 ١/ يزارلل لوصحملا :يف فدارتملا ىلع مالكلا ليصفت :رظنا
 يفارقلل لوصألا سئافن .۷۷-۷۸ص يناجرجلل .تافيرعتلا .اهدعب امف ۲۳/١ يدمآلل
 امف ١41/١ رينملا بكوكلا حرش .67-87 ١/ رطاعلا رطاخلا ةهزن .اهدعب امف 5
 ةضور .470-414 2505-40 ١/ عماسملا فينشت 17/6/١. رصتخملا نايب .اهدعب
 407/١-415. يطويسلل رهزملا .5-١57ص ميقلا نبال نيبحملا

 .سلج يف سيل ىنعم دعق يف نأل ؛رظن هيف ؟دوعقو سولج»ب بجاحلا نبا ليثمت (۳)
 :سْلَجلا نأل ؛سولجلا نود يه ةلاح نع سولجلاو «مايق نع نوكي دوعقلاو
 . 4/١ 5١ يطويسلل رهزملا :رظنا .هنود وه امع عافترا : سولجلاو ' عفترملا

 )٤( ىدحاب دوصقملا ةيدأت نم نكمتيل ؛ضرغلا .ىلإ ةلصوملا قرطلا ريثكت يه :ةعسوتلا _

 .ىرخألا نايسن دنع نيترابعلا

۲۸ 



o 
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n (ُةَلَأْسَم) دودحَمْلاَو دخلا) 

 ةيشاح عم ٠١١١٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .7١1ا1//١ رصتخملا نايب :رظنا =

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا

 :سيقلا ئرما لوق يف ماللاك ةديصقلا هيلع ىنتبت يذلا ةيفاقلا فرح :يورلا )١(

 .لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم يكبن افق
 ةيشاح عم ١/ ١94-١78 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ١//197. رصتخملا نايب :رظنا

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا

 هج وربل ُةّبُج .ُةَبْحَر بحر :وحن ظفللا يف نيتملكلا هباشت وه :سينجتلا ريسيت (۲)
 ٠۷۷/١. رصتخملا نايب :رظنا .رخآلا نود نيظفللا دحأب سينجتلا لصحي نأب ءور

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم 14/١-18 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 . 58/١" يرشخمزلل ةغالبلا ساسأو

 لوقك رخآلل ايزاوم امهدحأ نوكي ثيحب نيداضتملا نيب عمجلا :ةقباطملا ريسيت

 : رعاشلا

 .ربدم دجلاو لاملا يقبي لخبلا الو لبقم دجلاو لاملا ينفي دوجلا الف

 ةيشاح عم ٠١١١٠١٤/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱۷۷/١. رصتخملا نايب :رظنا

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا
 .«فرعملل فيرعت» لدب «فرعملا فيرعت » :ش ءأ :ىف (۳)

 «نافدارتم دودحملاو دحلا :ليق» : 47١/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لاق (4)

 هيلع لدي ام ىلع ةقباطملاب امهنم لك لدي نيفدارتم لك نأل ؛امهرياغت حيحصلاو
 ةيهاملا ىلع لدي دودحملا نأل ؛كلذك دودحملاو دحلا طقف سيلو .عامجإلاب رخآلا

 .نافلتخم نارابتعالاف .«اهئازجأ ىلع هتلالد رابتعاب اهيلع لدي دحلاو «ىه ثيح نم

 لوق فيز مث 5١/١ ىفصتسملا ةمدقم يف يلازغلا مامإلا هاكح فالخلا اذه لصأو

 دح :لوقي لئاق نمف دحلا دح يف سانلا فلتخا ١ :لاقف ًاققحم ًافالخ هلعج نم

 ىلع هانعمل رسفملا ظفللا وه ءيشلا دح :لوقي لئاق نمو .هتاذو هتقيقح وه ءيشلا

 .اعمجيو عنمي هجو

 لب دحاو لحم ىلع ادراوتي مل امهنإف ؛كلذك سيلو «فالخ اذه نأ نورخآ نظو

 عوضوم هدنع دحلا مسا يناثلاو .دحلا ظفل لولدمل عوضوم هدنع دحلا مسا لوألا

 «لوألاب لاق نهذلا يف ةقيقحلا ىلإ رظن نمف .نيرابتعاب هنأ لصاحلاو ءهسفن ظفلل

 -لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاق اذهلو .يناثلاب لاق اهنع ةرابعلا ىلإ رظن نمو
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 الو ىنعملا ديرأ نإ هسفنو ءظفللا هب ديرأ نإ دودحملا ريغ -دحلا يأ- وهو» : ٠ص
 اذه لولدمو «ناسنإلا ريغ وه ديدحتلا يف عقو يذلا «قطانلا ناويحلا» ظفل نأ كش

 .«ناسنإلا نيع وه ظفللا

 ادحتي مل نإ دودحملاو دحلا نأ قيقحتلاو» : ١1١4/7 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو
 ؛دودحملا وه سيلو .دحلا َقَدَص ادحتا نإو ءادح نكي ملو دحلا بذك «تاذلا يف

 نكي مل الإو ءإدتبملاب ربخلا داحتا بجي :نييوحنلا لوق هريظنو «ةهجلا فالتخال
 .ها .ةتبلا امالك نكي مل الإو «هجو لك نم وه وه نوكي نأ يغبني الو «ًاربخ

 ؛عنملا حيحصلاو «نافدارتم امه :ليق «ناشطن ناشطع» :وحن اعبات الإ لمعتسي ال ام
 لدي ال هنع عطق اذإو «لوألا ةيعبتب الإ عوبتملا هيلع لدي ام ىلع لدي ال عباتلا نأل
 رخآلا هيلع لدي ام ىلع لدي امهنم دحاو لك نإف نيفدارتملا فالخب ءالصأ ءيش ىلع
 ٤٤١/١. عماسملا فينشت 114/7-١1١9. طيحملا رحبلا :رظنا .هدحو

 ١194/١. رصتخملا نايب :يف فدارتلا نيبو هنيب قرفلاو عابتالا ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ٠١۷/١-٠۳۸ رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 يطويسلل رهزملا .اهدعب امف "51/1 طيحملا رحبلا 457/١-471. عماسملا فينشت

 ۲٠٠/١. يناهفصألا نيدلا سمشل يواضيبلا جاهنم حرش 0١--459.

 ىلع ؟ال مأ رخآلا ناكم نيفدارتملا دحأ لامعتسا زوجي له هنأ يف ءاملعلا فلتخا
 .بهاذم ةثالث

 يناهفصألا يلجعلا دابع نباو بجاحلا نبا رايتخا وهو ًاقلطم زوجي :لوألا بهذملا
 ةطنح هذهو ءديج حمق اذه :لوقن نأ زوجي هنأب نيلدتسم مهريغو يكبسلا نيدلا جاتو

 يف ةجحو يناعملا ةحصل ةعبات ضعب ىلإ اهضعب ظافلألا مض ةحص نأل ؛ ةديج
 . بيكرتلا

 رخفلا لاق .نْييِوَمْرألاو يزارلا رخفلا رايتخا وهو .ًاقلطم زوجي ال :يناثلا بهذملا
 حصي هنأل ؛ظافلألا ضراوع نم نوكت دق مضلا ةحص نأل ؛قحلا وهو :يزارلا
 ةيسرافلاب اهفدارمب اهدحو «نم» ةظفل تلدبأ ول كنأ عم ««رادلا نم تجرخ» :كلوق

 يواضيبلا مامإلا رايتخا وهو .الف الإو زاج ةدحاو ةغل نم اناك نإ :ثلاثلا بهذملا
 =نود ىنعملاب قلعتم .هداسفو بيكرتلا ةحص نأب :هيلع الدتساو .يدنهلا نيدلا يفصو
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 نم اناك اذإ امأو «ةدحاو ةغل نم اناك اذإ اذه .روذحم قبي مل ىنعملا حص اذإف ءظفللا

 نأل ؛لمعتسم ىلإ لمهم مض مزلي الئلو ؛نيتغللا طالتخا مزلي الثل ؛زوجي الف «نيتغل

 .هنومهفي ال نيذلا ىرخألا ةغللا لهأ ىلإ رظنلاب ًالمهم ربتعي ظفللا
 قلعتي بيكرتلا ذإ ؛هتغل نم هفدارم لدب موقي ظفللا» :جاهنملا يف يواضيبلا مامإلا لوق
 - دارفإلا لاح ىف امأ «بيكرتلا لاح ىف فالخلا نأ ىلإ ةراشإ .«ظفللا نود ىنعملاب

 .زاوجلا يف فالخ الف -مدقم الو هب ظوفلم لماع ريغ نم ءايشألا ديدعت يف امك
 فشاكلا .؟5619/-١/785 يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت :رظنا

 /؟ يفارقلل لوصألا سئافن .اهدعب امف ۱۲۴/۲ ىناهفصألا دابع نبال لوصحملا نع
 801/١-6:8. يدربراجلا مامإلل جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا .اهدعب امف 5
 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠٤/١-۲٠٦. يناهفصألا نيدلا سمشل جاهنملا حرش

 حرش ."١51/؟ يشكرزلل طيحملا رحبلا .يناجرجلاو دعسلا ةيشاح عم ۱۳۸-۷
 .7١١/؟ يونسإلل لوسلا ةياهن .ينانبلا ةيشاح عم ۲۹۳/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 امف ١١7/١ لوصحملا نم لصاحلاو 5457/١. يكبسلل 0 حرش يف جاهبإلا
 ..4755 _ ٤٤۳/١ يشكرزلل عماسملا فينشت 5١١/١. لوصحملا نم ليصحتلا .اهدعب

 .؛ربكأ هللا» ةيبرعلا يف اهفدارم «ربكأ يادخ»و .«هللا» ةيسرافلا يف هانعم «يادخ»

 1 .1؟4/؟ يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلا :رظنا
 عنمب ًايناثو .«ربكأ يادخ» ةحص همازتلاو يلاتلا ءافتنا عنمب ًالوأ بجاحلا نبا باجأ
 نوكي نأ نيبو «ةدحاو ةغل نم نافدارتملا نوكي نأ نيب قرفلا دوجول ؛ةمزالملا
 ةيفنحلا نأ الإ .نيتغللا طالتخا يناثلا ريدقتلا ىلع مزلي هنأل ؛نيتغل نم نافدارتملا

 .زاوجلا اذه نوعنمي الو ؛ربكأ يادخ» زاوج موزل نوملسي

 جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا 194/١. تومحرلا حتاوف حرشب توبثلا ملسم :رظنا

 ۱ يدربراجلل
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 ةيِوَعَل يهو «لوأ عضَو يف ُلَمْعَتْسُمْلا ظْفللا "ةَقيِقَحْلا (ةَلأسَم)  felل روسو 5 م هَ هدأ .٠ س  afت >

 حيضوتل ؛هتعضو دقو .خسنلا عيمج يف دوجوم ريغ وهو يلمع نم ناونعلا اذه

 .ةلأسملا هذه ثحابم
 ىنعمب وأ «تبث اذإ ءيشلا قح نم ؛لعاف ىنعمب قحلا نم ةليعف :ةغللا يف ةقيقحلا

 اهناكم يف ةتبثملا وأ ةتباثلا ةملكلا ىلإ لقن «هتبثأ اذإ ءىشلا تققح نم «لوعفم

 امف 1450/4 يرهوجلل حاحصلا .اهدعب امف 447/9 برعلا ناسل :رظنا .يلصألا
 .اهدعب امف "88 ١/ يطويسلل رهزملا .۴٤٠ص رينملا حابصملا .اهدعب

 هفعض دقو «ثينأتلل ءاتلا نإ :ليقو «ةيمسالل ةيفصولا نم ةملكلا لقنل اهيف ءاتلاو

 يزارلل لوصحملا رظناو ."58ص ىنازاتفتلل صيخلتلا ىلع لوطملا :رظنا .ىنازاتفتلا

 .۷۹۷ /۲ لوصألا سئافن ۲۷١/١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا .اهدعب امف 0١
 :اهنم ةريثك تافيرعتب ةقيقحلا تفرع دقف حالطصالا يف امأ

 اميف لمعتسا ام :ليقو «لقن ريغ نم هل عضو اميف لمعتسي ظفل لك :يزاريشلا لاق

 ١/ يزاريشلل عمللا حرش «هص يزاريشلل عمللا :رظنا .«هب بطاختلا ىلع حلطصا

 اا

 ص ةراشإلا رظنا .«هعوضوم ىلع يقب ظفل لك :يهف ةقيقحلا امأو» :يجابلا لاقو

0 

 دقعلا ىلإ لقن «تبثملا وأ تباثلا ىنعمب «قحلا نم ةليعف ةقيقحلا» :يواضيبلا لاقو

 حالطصا يف هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا ىلإ مث «قباطملا لوقلا ىلإ مث ءقباطملا
 ١/ ۳۳۳-۳۳٤. يدربراجلل جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا رظنا ٠ .بطاختلا
 لوصحملا ١15/١. نيسحلا يبأل دمتعملا :يف ةقيقحلا ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يف جاهنملا .ه١ص يجابلل دودحلا 15/١. يدمآلا ماكحإلا ۲۸٠/١. يزارلل

 حيضوتلا ىلع حيولتلا ."8ص يشمالل هقفلا لوصأ .١٠ص يجابلل جاجحلا بيترت

 يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش 776/١. يناهفصألل جاهنملا حرش ١7/1١. ينازاتفتلل

 ١59/١ رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ۷۹۷/۲ يفارقلل لوصألا سئافن .45ص
 ةياهن ۲۷٠/١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا ٤۳٦/١. عماسملا فينشت .اهدعب امف
 امف ۸/۲١ زطاعلا رطاخلا ةهزن 908/١". يطويسلل رهزملا 7565/7 يونسإلل لوسلا

 يولعلا هللادبعل دوعسلا ىقارم ىلع دونبلا رشن .18-19ص لوحفلا داشرإ .اهدعب
 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن 15١/١. يطيقنشلا
 .اهدعب امف ۱

 =نبا هب ربع امك «لوأ عضو يف» نود «ءادتبا هل عضو» :ب نييلوصألا نم ريثك رّبع

 فرض
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 دب الو حصي وجو ىلع ٍلَوأ عضو ِرْيَغ يف لَمْعَتْسِملا : َراَحملاَو

 ةقيقحلا نأ مزل ؛همزلتسي :انلق نإو ؟ايناث مزلتسي له لوألا نأ يف فالخلل ؛بجاحلا

 .ةقيقحلا زاجملا مازلتسا وهو هسكع يف اوفلتخا امنإو «كلذب لئاق الو زاجملا مزلتست

 :لاقو «ةيلوألا» ديق ىف لوصحملا نع فشاكلا ىف ىناهفصألا دابع نبا قياض دقو

 نإف ءزارتحالا ىلإ ةجاح الو ءزاجملا نع هب زرتحا امنإ هنإف «هيلإ جاتحم ريغ هنإ»
 :انلق نإو ءكاذف ءعوضوم ريغ هنإ :انلق نإ زاجملا نأل ؛هجرخت «عضولا» ةظفل

 ال «عونلا كلذ فرعلا لامعتسا وهو «ةقيقحلا يف ربتعملا عضولا ريغ وهف «عوضوم

 ٤۷/١. عماسملا فينشت :رظنا .ةقيقحلا يف عضولا فالخب عونلا داحآ لامعتسا

 .195/7-195؟ لوصحملا نع فشاكلاو

 عضاو ناك نإ اهعضاوف ءعضاو نم هل ذب ال عضولاو «عضو نم اهل دب ال ةقيقحلا
 ةدابعلل ةالصلاك ةيعرشف عرشلا وأ .سرتفملا ناويحلل دسألاك ةيوغلف ءةغللا

 تاوذل ةبادلاك ةقلطملا ةيفرعلاف «ةيفرعف ءقلطملا وأ نيعتملا فرعلا وأ ,ةصوصخملا

 حالطصا يف ديكوتو «تحعنو «لوعفمو «لعافو ءربخو «إدتبمك صاخلاو «عبرألا
 نإ ظفللا نأ رصحلا هجوو .نييلوصألا حالطصا يف بلقو ءرسكو «ضقنو «ةاحنلا

 ةقيقحلا وهف «هيلع خسان ءورط ريغ نم رمتساو ىنعمل ةغللا لصأ يف ًاعوضوم ناك
 يهف «عرشلا لقانلا ناك نإف ءرخآ حالطصا ىلإ هلقن خسان هيلع أرط نإو ءةيوغللا

 فينشت :رظنا .لكلا لصأ ةيوغللا نأ تبثف «ةيفرعلا ىهف «فرعلا وأ ءةيعرشلا

 1 498/١. عماسملا
 :يأ رادلا تزج :لاقي «لاقتنالاو روبعلا وهو «زاوجلا نم قتشم ةغللا يف زاجملا

 :ليقو ءيميم ردصم هنإ :ليقو ‹يلقعلا زاوجلا :هنمو «يناعملا يف لمعتسيو .اهتربع

 -؟67ص يناجرجلل تافيرعتلا .۲۷ ١/ يدمآلل ماكحإلا : رظنا .هبشألا وهو ناكم مسا

 هقفلا لوصأ .٤٤ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ٠٠١/١. يطويسلل رهزملا 4

 .۳۹ص ىشمالل

 :اهنم ةريثك تافيرعتب زاجملا فرع دقف حالطصالا يف امأ
 ىنعمو مالكلا نم زاجملا وهف رخآلا برضلا امأو» :ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاق

 .«هريغ ىلإ هب زواجتم هنأو ءهل عضو ام ريغ يف لمعتسم هنأ :زاجم هنأب هفصو
 ٠۲/١. داشرالاو بيرقتلا

 جاجحلا بيترت يف جاهنملا .«هعوضوم نع هب زوجت ظفل لك وه» :يجابلا لاقو
 .۱۲ص

 لوصأ .«هريغ ىلإ هل عوضوملا هلحم نع ىدعتو زواج امل مسا وه١ :يشماللا لاقو
 ."8ص هقفلا
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 ١/ عماسملا فينشت .«ةقالعل ناث عضوب لمعتسملا ظفللا :زاجملا» : يكبسلا نبا لاقو

۸ 

 ١/ ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا : يف حالطصالا يف زاجملا ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 لوصحملا ٤١/١". يلازغلل ىفصتسملا .اهدعب امف ٩/١ نيسحلا ىبأل دمتعملا ”7
 سئافن .44ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش ۲۷/١. يدمآلل ماكحإلا ۲۸۹/١. يزارلل
 دعسلا ةيشاح عم ٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۷4۸/۲ يفارقلل لوصألا

 حرش ۲۷۳/١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا 187/١. رصتخملا نايب .يناجرجلا فيرشلاو

 عمج حرش ىلع ينانبلا ةيشاح ۲٠۴/١. تومحرلا حتاوف . ٠١١/١ رينملا بكوكلا

 جاهولا جارسلا 458/١. عماسملا فينشت .اهدعب امف ٠٠١/١ يلحملل عماوجلا
 لوحفلا داشرإ .اهدعب امف ٠١/١ ناردب نبال رطاعلا رطاخلا ةهزن .""5 ١/ يدريراجلل

 .١7ص

 اذه ىلإ راشأ ؟اهلمعتست نأب اهل برعلا رابتعا نم ذب ال مأ ةقالعلا دوجو يفكي له

 ٠١١/۲ لوسلا ةياهن يف يونسإلا هدعبو 45/١. ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا لاؤسلا

 .لاوقأ ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف زاجملاب نولئاقلا فلتخا دقو .اهدعب امف

 يفكي الو «برعلا دنع ةلمعتسمو ةربتعملا ةقالعلا نوكت نأ ّدب ال :لوألا لوقلا-

 اديق ثيح «يواضيبلا لوق نم مهف امو ءيزارلا رخفلا حرص هبو ءطقف اهدوجو
 ۲۸١٦/١ يزارلل لوصحملا :رظنا .رابتعالاو «لامعتسالاو «عضولاب ةقالعلاو زاجملا

 .55١/؟ لوسلا ةياهنو ءاهدعب امف

 نبا لاق هبو برعلا دنع اهرابتعا طرتشي الو ءةقالعلا دوجو ىفكي هنأ :ىناثلا لوقلا-

 .اذحخل/١ا رصتخملا نایب : رظنا .بجاحلا

 ماكحإلا :رظنا .ةلأسملا هذه يف يدمآلا هيلإ بهذ ام وهو .فقوتلا :ثلاثلا لوقلا

 . 45/١ يدمآلل

 :ةريثك اهعون ربتعملا ةقالعلاو
 هنع هلقن «ًاعون نوثالثو دحأ اهعاونأ نم انرضحي يذلا» :يدنهلا نيدلا ىفص لاق
 .158 /7 لوسلا ةياهن يف يونسإلا
 حرش :رظنا «اهجو رشع انثا اهعون ربتعملا ةقالعلا» :يناهفصألا نيدلا سمش لاقو

 540/١. يناهفصألل جاهنملا

 رصح دقو «برعلا نم اهعون ربتعملا ةقالعلا نم دب ال :يدربراجلا مامإلا لاقو

 5097/١. جاهولا جارسلا :رظنا «نيرشعو ةسمخ يف اهعاونأ ءاملعلا

 انثا :ليقو .ءارقتسالاب ًاعون نورشعو ةسمخ اهنإ :ليق» :ىناهفصألا نيدلا سمش لاقو

 5 :عاونأ ةعبرأ الإ اهنم ركذ ام -بجاحلا نبا يأ- فنصملاو .رشع

۳4 



 / ٍدَسَآلاَك ةر َرِهاَط ٍةَمِص يف زأ ٍقَروُصلِل ٍناَسْنِإلاَك < لشاب نوک دَقَر

iNيْمَمْلاَك اَهْيَلَع َناَك ُهّنأل ْوَأ ؛اًهِئاَمَحِل ؛“"”رَخَبآلا ىَلَع ال عاَجّشلا ىَلَع  

a 
 . ُباَريِمْلا ىَرَج : لم ٍةرَراَجُمْلل وأ رْمَحْلاَك لیا ذ

 فقر المت َناَك ول : اّن .حصألا ىلع ٍداَحآلا يف لقتل طَوَتْشُي ال

 .َنوُمَق َوَتَي لَو هيلع هَ رل له

 ع 3
 َبيجأَو . ِةَقالَعْلا يِف رظّلا ىلإ َر رفقا امل ءاّيِْفَت ناک ل : ٌلِدّتْساَو

 .ةَمَكِحْلا ىَلَع عاطل ؛ لس ْنِإَو ءْعِضاَوْلِل ؛َرْظَللا

(1) 

 ؛«ٌةكَبَشَو ءِناَسْنِإ رْيَغ ليوطِل ؛(ةَلْخَت» :ٌراَجَل ءْنْكَي ْمَل ول :اولاق

 ىف اهتهباشمل ؛ةشوقنملا ةروصلل ناسنإلاك «لكشلاب امإ يهو :ةهباشملا :اهدحأ

 لجرلا ىلع دسألا قالطإك «ةرهاظ نوكت نأ طرشب ءةفصلا يف مامإو .لكشلا
 قالطإ زوجي الف .ةيفخ ريغ «ةروهشم يهو «ةعاجشلا ةفص يف هتهباشمل ؛عاجشلا

 اهنأل ؛رخبلا ةفص يف سرتفملا ناويحلل اهباشم ناك نإو ءرخبألا لجرلا ىلع دسألا
 .ةروهشم ريغ ةيفخ دسألا ىف

 .ًاضيأ ًاراعتسم :هباشملا ببسب يذلا زاجملا :يأ «عونلا اذه ىمسيو
 رابتعاب ؛ًادبع قّمعملا ةيمستك ناك ام رابتعاب يقيقحلا ىنعملاب لحملا فاصتا :يناثلاو
 راشأ هيلإو .كلذك ناك هنأ

 .«ديعلاك ءاهيلع ناك هنأل وأ» :هلوقب

 رمخلاب بنعلا ةيمستك .هيلإ لوؤيس ام بسحب ىقيقحلا ىنعملاب لحملا فاصتا :ثلاثلا

 .«ليآ وأ» :هلوقب راشأ هيلإو .ًارمخ هتروريص رابتعاب
 .بازيملا ىرج :مهلوقك ءامهترواجمل ؛ءاملا ىلع بازيملا قالطإك «ةرواجملا : عبارلا

 ١//141-188. رصتخملا نایب :رظنا

 .ًاعون نيثالثو ةتس يف مهضعب اهّدعو
 «لالقتسالا ىلع عاونألا لصف مهضعب نأ ؛ةقالعلا عاونأ يف ةرثكلاو ةلقلا هذه ببسو

 امف ۱١۹٤/۲١ يونسإلل لوسلا ةياهن :رظنا .دحاو عون يف عون نم رثكأ لخدأ مهضعبو

 ىلع لوصألا دئاوز .اهدعب امف ۲۷۳/١ يكبسلل جاهنملا حرش يف جاهبإلاو .اهدعب

 رصتخم حرش ١//181-١1940. رينملا بكوكلا حرش .۲۱۷ص يونسإلل لوصولا جاهنم

 .١6805/1يفوطلل ةضورلا

 طيسولا مجعملا :رظنا .رخبأ وهف «هځير هتنتنأ اذإ :اًرخب معلا َرْجَب نم :رخبألا

 4١/١. رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل

o 



 . عِناَمْلاب َبيِجأَو ."'"سكعلابو «بألل ؛«ُنْإدَو يصل

 ةَقَالَعْلا َّنَأ ٍءاَرْفَتْساِب ّبيِجَأَو .اًعاَرَيَخِإ وأ اَساَيِق ناكل ؛راَج ْوَل :اوُناَق
 .لِعاَملا عْفَرَك ٌةَححَصُم

 َسْبَل :ِديِلَبْلِل َكِلْوَقَك ءيْنَّتلا ٍةَّحّصِب :ووُجْوب ُراَجَمْلا ُفَرْعُي ق
 َرَداِبَتُي أبو ا َوُهَو .؛ِناَسْنِإِب سْيَل» عاتينإل ؛ِةَقيِقَحْلا سكَع ءر

 . ِةَقيِقَحْلا سك ٌهَئيِرَقْلا 0 ع
0 

 وکي ْنَأ َمِزَل ٬ِنّيَعُم ريع ردات هاب ٌبيِجأ نإ ُكَوَتْشُمْلا َدروُأَو

 (ٌلِضاَمْلاهَو «ٌنْخَّسلا» :ةِروُأَو .َسْكَع لَو «وواَرْطا مَدَعِبَو “رام ُنئَعُمْلا

 روق < عِناَمْلا بيج ْنِإَف ؛ٍةَجاَج ُدلِل «ُةَروُراَقْلاَو «””[ىَلاَعَت] هللا رْيَغِل

 عانِتْماَو ٍلْعِفلِل (رَْأ» مج روما ّك هقَميِقَحْلا ينج فال ىلع ِهِعْمَجِبَو

 راتو ك“ ”يلّذلا حاج : لْثم «ويييَت مارايو ٠ ( َسْكَع لَو .ةَرِماَوَأ»

 . "للا َرَكَمَو اوُرَكَمَوظ :ُّلْثِم "”رَحآلا ىََمَسُمْلا ىّلَع هققَوَتبَ .(ِبْوَحْلا

2 

 )١( رصتخملا نايب :رظنا .«نبالا» ىلع «بألا» قالطإ يأ «سكعلاب» :هلوق ۱۹۱/۱.

 زاجملا نأل ؛ظفللا يف لهاست «ازاجم ُنَّيَعُمْلا نوكي نأ مزلا :بجاحلا نبا لوق يف (؟)

 ١195/١. رصتخملا نايب :رظنا .نّيعملا ال .نّيعملا كلذ ىلإ ةبسنلاب ظفللا وه

 .أ :نم ةدايزلاو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 يف ديقي دق كرتشملا نأل ؛«هدييقتب» :لقي ملو «هدييقت مازتلاب» :بجاحلا نبا لاق )٤(
 5٠١/١. رصتخملا نايب :رظنا .هيف دييقتلا مزتلي مل هنكل ءروصلا ضعب

 .؟54 :ةيآلا ءارسإلا ةروس (8)

 ءرخآلا لولدملا ىف هلامعتسا ىلع ًافقوتم هيلولدم دحأ ىلع هقالطإ ناك اذإ ظفللا نأ :ىنعي (5)
 : ىلاعت هلوق لثم «ًازاجم رخآلا لولدملا ىلع هقالطإ فقوت يذلا هلولدم ىلإ ةبسنلاب ناك
 روصتملا ىنعملا ىلع ؛ركملا» ظفل قالطإ نإف «[07 :نارمع لآ] .هللا َرَكَمَو اوُرَكَمَو#

 ةبسنلاب نوكيف «قلخلا نم روصتملا ىنعملا يف هلامعتسا ىلع فقوتم «هناحبس قحلا نم
 ١/ نيلالجلا ىلع يواصلا :رظنا .ةقيقح قلخلا ىلإ ةبسنلابو «ًازاجم هناحبس قحلا ىلإ

 -؟65 /# روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا ريسفت . ۱۷۷-۱۷۹ /۳ يسولألل يناعملا حور 4١

 ١/ ١47. رينملا بكوكلا حرش . ۲٠٠/١ رصتخملا نایب ۷

 ٣ :ةيآلا نارمع لآ ةروس (۷)

 فرط



 زاجَملا مارل يِفَو «زاَجَم الو ِةَقِيِقَحِب َسْيَل ٍلاَمْعِتْسالا زي ْظّْللاَو

 © عل | ٍفالخب «"فالخ ًةَقيَمَحْلا

 هريغ يف الو ءًالوأ هل عضو اميف ال «هلامعتسا قفتي ملو ىنعمل عضو اذإ ظفللا نإ )١(
 ءافتناو ءامهنم دحاو لك موهفم نم ءزج لامعتسالا نأل ؛ًازاجم الو ةقيقح نكي مل

 ۲٠۸/١. تومحرلا حتاوف .۲۰۱/۱ رصتخملا نايب :رظنا .لكلا ءافتنا بجوي ءزجلا
 .ينانبلا ةيشاح عم عماوجلا عمج ىلع يلحملا 140/١. رينملا بكوكلا حرش

 ١/ يدربراجلل جاهولا جارسلا 444/١. عماسملا فينشت 57/١". يطويسلل رهزملا

 .3"ص لوحفلا داشرإ .1

 ظفللا لامعتسا نأ ىنعمب ؟ةقيقحلا مزلتسي له زاجملا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ عقو (۲)
 مأ لامعتسالا اذه لبق 5 لوا عضو يف هلامعتساب ًاطورشم نوكي له لوأ عضو ريغ يف

 ؟الصأ هل عضو اميف لمعتسي الو «يناثلا عضولا يف لمعتسي نأ زوجي لب ؟ال

 يف يتاعاسلا نبا هازعو «مازلتسالا مدع يكبسلا نباو يدمآلا مامإلا دنع راتخملا

 :وحنل ناك الإو مزلتسي ال نوققحملاو» :لاق ثيح نيققحملا ىلإ 5١/7 عيدبلا

 سفن نإف «مازلإلا كرتشم اذهو «ةقيقح ليللا ةمل تباشو «قاس ىلع برحلا تماق

 يف تلمعتسا مث «ناعمل ةعوضوم نوكت نأ بجول «مزل ول :لاقيف .مزال عضولا

 .«تسيلو اهريغ

 يزارلا مامإلاو يناعمسلا نئباو رابجلادبع يضاقلاو يرصبلا نيسحلا وبأ بهذو

 هنأب درو «ةدئافلا نع عضولا الخل مزلتسي مل ول هنأب نيجتحم ءمازلتسالا ىلإ

 ةلصاح يه لب «هل عضو اميف ظفللا لامعتسا يف ةرصحنم ريغ ةدئافلا نأل ؛فيعض

 .زوجتلاب
 ١/ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا نيدلا مجن لاق امك ةلأسملا يف فالخلا ىنبمو

 ءاذه يف فالخلا امأ» :؟ةقيقحلا مزلتسي له :زاجملا ةلأسم ىلع مالكلا دنع 4
 هعضو نيب ظفللا نأو «لامعتسالا نع عضولا كاكفنا ناكمإ نم قبس ام ىلع ينبم وهف

 .«ًازاجم الو ٌةقيقح ال هلامعتساو

 ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا :يف ةقيقحلا زاجملا مازلتسا يف نييلوصألا فالتخا :رظنا

 ١/ ةضورلا رصتخم حرش ۳۲/١-۳۳. يدمآلل ماكحإلا ۲۸/١. دمتعملا 0١

 نبال عيدبلا ۲۱۸/١. تومحرلا حتاوف 184/١. رينملا بكوكلا حرش .078-ه7
 .ينانبلا ةيشاح عم ۳١۸١ ةماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 5١/7. يتاعاسلا

 امف "هال /؟ يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلا 18/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .55:-4/1 عماسملا فينشت .اهدعب

 ضعب نع ينالقابلا يضاقلا هاكح ام الإ زاجملا مزلتست ال ةقيقحلا نأ يف فالخ ال (6)
 -.ةقيقح هل نإ :لاقي الف هل زاجم ال امو ءزاجم نم اهل دب ال ةقيقح لك نأ :ةيردقلا

 فضي



 .ةَدِئاَمْلا ٍنَع ٌعْضَوْلا َيِرَعَل ؛ْمَرلَْسي N1] / مل وَ : ْمِرْلُمْلا

 ْتَباَش»َو «قاَس ىَلَع ُبْدَحْلا ِتَماَق» :وختِل َناَكَل مرتا ول :يفاّللا

 . عضَوْلا مور ؛ ماّرإلا ُكَرَتْشُم َوُهَو ٌةَقيِقَح (لْيَللا “هَل

 ُلْوَقَو .«"””ٍبيِكْرّتلا يف َراَجَم الَو ءِةَرْفُمْلا يِف َّراَجَمْلا ذأ ٌقَحْلاَو

 4 رينملا بكوكلا حرش .هيلع ققحملا قيلعتو ٠٥۷/١ لوصحملا نع فشاكلا :رظنا =
 ةيشاح عم ۳٠۷/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٤۳۷/١. عماسملا فينشت .4
 دعسلا ةيشاح عم 3 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠٠/١. رصتخملا نايب اب .ينانبل
 .اهدعب امف 5١/7 يتاعاسلا نبال عيدبلا .؟"ص لوحفلا داشرإ .يناجرجلا فيرشلاو

 طيسولا مجعملا :رظنا .ماَمِلو «ْمَمِل :هعمج .نذألا ةمحش زواجملا سأرلا رعش :ُهَمْللا )١(
 5١4/١. رصنخملا نايب .640/؟ رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل

 يف زاجملا راكنإ ىلإ بجاحلا نبا بهذو» ۲۹١/١: جاهبإلا يف يكبسلا جاتلا لاق (؟)
 .؛ذاش وهو بيكرتلا

 ىلع رامحلاو «عاجشلا ىلع دسألا قالطإك .ظافلألا تادرفم يف نوكي نأ امإ زاجملا
 ريغ ىلإ لعفلا دنسي نأ وهو اهبيكرت يف نوكي نأ امإو «يوغللا ىمسيو «هوحنو ديلبلا

 مهندار ُهْناَيآ ْمِهيَلَع ثيل اَذِإ و :ىلاعت هلوقك ليوأتلا نم برضب هنع ردصي نم
 هنإف ء[١۳ :ميهاربإ] .(سانلا َنِم اًريِثَك َنلَلْضَأ ْنْهْنِإ ٌبَر ء[۲ :لافنألا] (ائاَميإ
 ىلإ لالضإلاو ةدايزلا دنسأ نكل .هعوضوم ىف ةدرفملا هظافلأ نم دحاو لك لمعتسا

 ءيدانسإلاو «بكرملا زاجملا :ىمسيو «بيكرتلا يف زاجملا لعجف ءمانصألاو تايآلا

 ال يلقع رمأ وهو «هنم ردص نم ريغ ىلإ لعفلا ةبسن هيف زوجتلا نأل ؛يلقعلاو
 نبا هعبتو ًايوغل هلك زاجملا نوكيف «يوغللا ىلإ هدرو «يكاكسلا هركنأو «يعضو
 .وه اميف افلتخا نكل ءرصتخملا ىف هدعبتساو ءًاحيرصت ىهتنملاو هيلامأ ىف بجاحلا
 1 .لاوقأ ةعبرأ ؟لقبلا عيبرلا تبنأ) : يف صخلتيو

 ببسلل هعضو ناك نإو «يداعلا ببسملا وهو ء«تبنأ» :يف زاجملا نإ :لوألا لوقلا

 يكبسلا جاتلا فصو دقو .دارفألا يف هدنع زاجملاف .بجاحلا نبا يأر وهو «يقيقحلا
 .ذاشلاب «درفملا يف زاجملا نأ قحلاو» :بجاحلا نبا لوق ١/ ۲۹١ جاهبإلا يف

 دنسي ام هيلإ دنسأف يقيقح لعاف ةروصب روصت هنإف «عيبرلا» :يف هنإ :يناثلا لوقلا
 ةراعتسالا نم هنإ «مولعلا حاتفم» هباتك يف يكاكسلا يأر وهو يقيقحلا لعافلا ىلإ

 .ةيانكلاب

 = ‹«يونعم فيلأت ءازإب تعضو ةيبيكرت ةئيه لك نأ وهو ءدانسإلا يف هنإ :ثلاثلا لوقلا

۴۸ 



 ٍداَتْسإلا يِف َزاَجَمْلا َّنِإ :"0َكِيَعْلَطِب يِلاَحِتْكإ َيِناَيْحَأ» :وخت يف ٍرِماَقْلاِدْبَع
 ةَقيِقَح (نلمَحَصلا» ٍظْفْلِل َناَكَل َمَرْلَتْسِ ول : ليِق لَو .هيهج داال ؛ٌديِعَب

 ص ر

  opا ےس 2

 .ايوق ناك (ىّسع» : وحلو

0) 

 تناك ؛اهوحن وأ ةيفرظلا ةسبالمل تلمعتسا اذإف ءةيلعافلا ةسبالمل تعضو هذهو

 .يناجرجلا رهاقلادبع يأر وهو «هليل ماقو «هراهن ماص :وحن كلذو ءًازاجم
 دروأ مالك وه لب ءدارفإلا يف الو دانسإلا يف هيف زاجم الف ؛ليثمت هنإ :عبارلا لوقلا

 رخف مامإلا رايتخا وهو ءهيف قدصيل هللا تابثإ ىلإ هنم نهذلا لقتنيف «هانعم روصتيل
 اهنأ قحلاو» :يجيإلا نيدلا دضع يضاقلا لاق .«زاجيإلا ةياهن» هباتك يف يزارلا نيدلا

 .«ملكتملا دصق ىلإ رظنلاو «نكمم لكلاف ءاهيف رجح الو ةيلقع تافرصت

 ملع يف ةغالبلا رارسأ :يف بيكرتلاو دارفإلا يف زاجملا ىلع مالكلا ليصفت :رظنا
 امف ۳۲۲/۱ يزارلل لوصحملا .اهدعب امف 5١4ص يناجرجلا رهاقلادبع مامإلل نايبلا

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ١94/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اهدعب

 .اهدعب امف ٠۴۲/١ ةضورلا رصتخم حرش .اهدعب امف 45ص لوصفلا حيقنت حرش

 مولع يف ناهربلا .157-15/؟ لوسلا ةياهن 594/١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا
 امف ۱۸٤/١ رينملا بكوكلا حرش .78ا//١ نارقألا كرتعم .185/7 يشكرزلل نآرقلا

 حرش ىلع ينانبلا ةيشاح .۲۳ص لوحفلا داشرإ 508/١. تومحرلا حتاوف .اهدعب

 1١/١". عماوجلا جل يلحملا
 ىلع ءايحإلا ظفل قلطأ نكل «كتيؤر ينترس :هتقيقح «كتملطب يلاحتكا ينايحأ»

 ظفل اذكو .اهراثآ نم وهو ءرورسلا ةحص طرش ةايحلا نأل ؛ًايدارفإ ًازاجم رورسلا

 «لحكلا ىلع ةلمتشم نيعلا لعج لاحتكالا نأل ؛يدارفإ زاجم ةيؤرلا ىلع لاحتكالا

 ةقيقح لاحتكالاو ءايحإلا ظفلف .يئرملا ةروص ىلع ةلمتشم نيعلا لعج ةيؤرلا نأ امك

 لامعتساو «نيعلا يف لحكلا عضوو ءدسجلا يف حورلا كولس وهو ءامهلولدم يف

 لاحتكالا ىلإ ءايحإلا دانسإو «يدارفإ زاجم ةيؤرلاو رورسلا ىف لاحتكالاو ءايحإلا ظفل
 نأل ؛ىلاعت هللا ىلإ لب لاحتكالا ىلإ دنسيل عضوي مل ءايحإلا ظفل نأل ؛يبيكرت زاجم
 بكوكلا حرش :رظنا .ىلاعتو هناحبس هتردق صاوخ نم نيتيقيقحلا ةتامإلاو ءايحإلا

 .145-148 ١/ ريثملا

 «يعفاشلا «يرعشألا «يناجرجلا نلمحرلادبع نب ركب وبأ :وه يناجرجلا رهاقلادبع
 يلع يبأ تخأ نبا ثراولادبع نب نيسحلا يبأ نع ذخأ .روهشملا مامإلا «يوحنلا
 رارسأ» هبتك رهشأ «نايبلاو ةيبرعلا ةمئأ رابك نم ناكو .هريغ نع ذخأي ملو «يسرافلا

 ةنس يفوت .اهريغو «لمجلا»و «حاضيإلا حرش يف دصتقملا»و «نآرقلا زاجعإ»و ؛ةغالبلا

 تاقبط 4٠". /"# بهذلا تارذش ٠١57/7. ةاعولا ةيغب :ىف هتمجرت رظنا.ه ١

 ١/ ٠٠١. يدوادلل نيرسفملا تاقبط ١44/8. ىربكلا ةيعفاشلا
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 ّنأل ؛©2ثرْثَأ ُراَجَمْلاَ ارق ريشالاو ٍزاَجَمْلا َنْيَب ُظْفّللا َراَد اإ قام
 ء . ضيق نِي د رب مم 1 و أ ٌدِض لعبتْسم أ! ي و < ماَمَتلاِب ل د ُكاَرَيْشالا

 ىلإ هب ُلَّصَوَتُيَو ءَّقَفْوَأَو َرَجْوَأَو لب ُنوكَيَو ءُتلْغَأ داملا 7 ؛ نّيتئيرف

 .ٌيِوّرلاو ٍقَسَناَجُمْلاَو ةَقَباَطُمْلاَو َقَلَباَقُمْلاَو ء عجسلا

لاب ٌبِرَطْضَي لق وِداَرْطاب ِكاَرَيش تالا حيجْرَتب ضروَعَو
 ُمِسّتَيَف قاَقِتْش قاقتش هش ا

 قَفيِقَحْلا نعو ءَةَقالَعْلا نع هئاَنْعِتْساِبَو ٌةَدِئاَمْلا مانت ؛اًمهيف ِزاَجَمْلا ٍةَحِصِبَو

 ةَيِرَقْلا مَدَع َدْنِع ٍطَلَعْلا ِنَعَو «رِهاظ ِةَفَلاَخُم ْنَعَو

 هک 13 أ "9[ذب] َركذ اَمَو

 ُلباَُي آل ُهّنَأ ٌقَحلاَو .اًمِهيِف ُكَرَتْشُمَف ءُعَلْبأ هَ

 ملكتملا دارم مهف يف لصاحلا للخلا» ١/ 18٠-181: لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق )١(
 :يهو ةسمخ تالامتحا نم لصحي

 كارتشالا لامتحا ىفتنا اذإ هنأل ؛صيصختلاو ءرامضإلاو ءزاجملاو ءلقنلاو «كارتشالا

 ناك ءرامضإلاو زاجملا لامتحا ىفتنا اذإو ءدحاو ىنعمل ًاعوضوم ظفللا ناك «لقنلاو

 ام عيمج ظفللاب دارملا ناك ءصيصختلا لامتحا ىفتنا اذإو «هل عضو ام ظفللاب دارملا

 لاق مث .. . مامإلا لاق اذكه .مهفلا يف للخ كلذ دنع ىقبي الف ءهل عضو
 دارملا لب «ةقيقحلل لباقملا وهو «زاجملا قلطم انه زاجملاب دارملا سيلو» :يونسإلا

 لك نأل ؛لقن الو .ءصيصخت الو «رامضإب سيل يذلا زاجملا وهو «صاخ زاجم هب
 ضراعتلا كلذ ىلع نيققحملا ضعب رصتقا اذهلو ؛ًاضيأ زاجم ةثالثلا هذه نم دحاو
 فلتخا ىتح اهتوقل وأ ءاهعوقو ةرثكل ؛ةثالثلا هذه درفأ امنإو ءزاجملاو كارتشالا نيب

 .ها .«؟ال وأ يقيقحلا قالطإلل بلاس له «صيصختلا وهو اهضعب يف

 مهفلاب ةلخملا ضراوعلاف قيقحتلا دنعو» ۲٤١/۲: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو
 ؛اهركذ ىلع هريغو بجاحلا نبا رصتقا اذهلو ءزاجملاو كارتشالا لامتحا ىلإ عجرت

 «ناصقنلاب نوكي زاجملا نإف .زاجملا ىلإ عجري صيصختلاو ءرامضإلاو .لقنلا نأل

 معألا :زاجملاب دارملا نذإف ءحيحصلا ىلع يقابلا يف ًازاجم نوكي صخ اذإ ماعلاو
 ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رظناو .ها.«صيصختلاو رامضإلل لباقملا ال كلذ نم
 ىلع دضعلا حرش .69/1 عماسملا فينشت ./۱ جاهنملا حرش يف جاهبإلا :يف

 يشكرزلل طيحملا رحبلا ١/ ٠۸١-۱۸١. يونسإلل لوسلا ةياهن ٠١۷/١. ىهتنملا رصتخم
114 

 يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 68/١ ١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش
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 Nat موا ل 11
 . َركذ امم 2ئش ٌتلغألا

 .؟9يِضاَتْلل اًكالج عقار "هيِعْرّتلا (ُةَلأْسَم)

 .«ركذ ام» لدب «هانركذ ام» :ش :يف (1)

 لوصحملا :رظنا .عرشلا يف ًالوأ هل عضو اميف لمعتسملا ظفللا : يه ةيعرشلا ةقيقحلا (۲)
 5714/١. لوصحملا نم ليصحتلا 5١8/١. رصتخملا نايب ۲۹۸/١. يزارلل

 يف فالخلا امنإو ءاهعوقو ناكمإ يف ءاملعلا نيب فالخ ال هنأ ىلإ انه ةراشإلا ردجت (۳)

 .لعفلاب اهعوقو
 امم كلذ نإف ؛اهناكمإ ىف ال ءاهعوقو ىف سانلا فلتخا» :يدنهلا نيدلا يفص لاق

 يف يدمآلاو ۲۹۸/١. لوصحملا يف يزارلا رخفلا هركذ ام اذهو .«هيف دحأل عازن ال
 4884/١. عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ۳/١. ماكحإلا

 .بهاذم ةيعرشلا ةقيقحلا عوقو يفو
 يبأ هخيشو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا لوق وهو ءاقلطم اهراكنإ :لوألا بهذملا
 يزورملا دماح يبأو «يريشقلا نباو «ناهربلا حرش يف يرزاملاو «يرعشألا نسحلا

 ظفل نإ» :اولاقو .روهمجلا نع «يواحلا» هباتك يف يدرواسلا هلقنو «ةيعفاشلا نم

 ءاعدلا :وهو .ءيوغللا ىنعملا يف لمعتسم عرشلا يف امهريغو موصلاو ةالصلا

 دادتعالا يف طرش عراشلا نكل ءاهعاضوأ ىلع ةيقاب اهنأو ءالصأ لقني مل .كاسمإلاو

 فرصتم وهف «ةينلاو عامجلا نع فكلاو ءدوجسلا «عوكرلا :وحن «ىرخأ ارومأ اهب
 .عضولا رييغتب ال طرشلا عضوب

 نم ظافلألا هذه عراشلا لقن :اولاقو «ةلزتعملا لوق وهو ءًاقلطم اهتابثإ :يناثلا بهذملا

 نم ةيعرشلا يناعملا هذهل اهعضو ءادتباو «ةيوغللا اهتايمسم نم امهريغو موصلاو ةالصلا
 .اهنع تازاجم الو ةيوغل قئاقح تسيلف «يوغللا زاجملا ىلإ لقنلا ةاعارم ريغ

 يزاريشلا قاحسإ وبأ هراتخا يذلا وهو «هريغو ناميإلا نيب ليصفتلا :ثلاثلا بهذملا

 اهانركذ يتلا ظافلألا نأو «ةغللا يف هعوضوم ىلع ىقبم ناميإلا نأ :«عمللا حرش» يف

 يف نوكي نأ لقنلا ةرورض نم سيلو :لاق «ةلوقنم كلذ ريغو مايصلاو ةالصلا نم

 .ليلدلا هيلع موقي ام بسح ىلع نوكي امنإو .ظافلألا عيمج

 يف يكبسلا نبا دنع راتخملاو «ماكحإلا» يف يدمآلا لام هيلإو «فقولا : عبارلا بهذملا

 .ناميإلاك اهلوصأ نود ةالصلاو موصلاك طقف ةعيرشلا عورف يف عوقولاو .عماوجلا عمج

 ۱۸/١-۲٠. يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت :رظنا

 ١/ ينيوجلل ناهربلا ۲٠۹/١. ينيوجلل صيخلتلا .۳۸۷ ١/ ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا
 نبال لوصحملا ۲۹۸/١. يزارلل لوصحملا ۳۲١/١-۳۲۷. يلازغلل ىفصتسملا .«”*
 -امف ۳۳/١ يدمآلل ماكحإلا 187/١. يزاريشلل عمللا حرش ۳١-۳۳. ص يبرعلا
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 .اًضْيأ “ةييدلا ُةَلْرَتْعُمْلا ِتَتَبنَأَو و E] 246 los ےہ

 عماسملا فينشت ۲۲٠/١. لصاحلا نم ليصحتلا .٤٤ص لوصفلا حيقنت حرش .اهدعب
 ١/ جاهنملا حرش يف جاهبإلا .اهدعب امف ۳۳۸/١ يدربراجلل جاهولا جارسلاا 0
 حرشل لوصولا ملس .اهدعب امف ١118/١ يملاسلل سمشلا ةعلط حرش .اهدعب امف 8

 .اهدعب امف ٠١١۱/۲ يعيطملا تيخب خيشلل لوسلا ةياهن

 يرصبلا «ينالقابلاب بقلملا ركب وبأ دمحم نب بيطلا نب دمحم وه :ينالقابلا يضاقلا

 ناسلو ةنسلا خيش» :هلوقب ضايع يضاقلا هفصو ملكتملا يلوصألا «يرعشألا يكلاملا

 مهيف سيل «يرعشألا ىلإ نيبستنملا نيملكتملا لضفأ وهؤ» :ةيميت نبا لاقو .«ةمألا
 بيرقتلا» ء«ديهمتلا» ء(داهشتسالا» ««ةنابإلا» هبتك نم .«هدعب الو هلبق ال «هلثم

 هتمجرت رظنا .ه٠4 ةنس يفوت اهريغو «للعلاو ماكحألا» ,«هقفلا لوصأ يف داشرإلاو

 /8 ةيميت نبا ىواتف عومجم 97/١. ةيكزلا رونلا ةرجش .085/؟ كرادملا بيترت :يف

 "/5٠0١. نايعألا تايفو .158/# بهذلا تارذش .۸

 ءرفكلاو «ناميإلا :ةثالث ةينيدلا ءامسألاف «يعرشو ينيد ىلإ ظفللا ةلزتعملا تمسق

 ءًازاجمو ةقيقح يوغللا ىنعملا ريغ يف عرشلا يف ةلمعتسم مهدنع يهو «قسفلاو
 اوتبثأ اذهلو ؛يوغللا عضاولا اهلمعتسا ام ريغ يف اهلامعتسا عرشلا نأ مهضرغو

 .رفكلاو ناميإلا نيب ةطساولا

 ماكحأ ىلإ اهعضو لصأ نع عرشلا يف تلقن ةيوغل ءامسأ مهدنع يهف :ةيعرشلا امأو

 تثدح امنإ ماكحألا هذه نإ :اولاقف «مايصلاو «ةاكزلاو ‹«جحلاو «ةالصلاك «ةيعرش

 .ةغللا نم ءامسألا هذه اهيلإ تلقن «عرشلا يف

 «ةينيدلا ةيعرشلا ءامسألا نيب قرفلاو» 5١5/١: رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا لاق
 «نيلعافلا نم تاقتشملا ىلع تيرجأ نإ ةيعرشلا ءامسألا نأ «مهدنع ةينيدلا ريغو
 .۱۸/۱-۱۹ نيسحلا يبأل دمتعملا :رظنا .«ةينيد ىمست «رفاكلاو «قسافلاو «نمؤملاك
 ١/ ىفصتسملا ١/ ٠١۳-٠١١. ىنيوجلل ناهربلا .اهدعب امف ۲۰۹/۱ ىنيوجلل صيخلتلا
 ٠ .۲۹۸/۱ يزارلل لوصحملا ."۲۷-۹
 ةفسلفلاب ريبك دح ىلإ ترثأت يتلا ةريثكلا ةيمالسإلا قرفلا نم ةدحاو مه :ةلزتعملا

 لزتعا امل ةقرفلا هذه تأشن «لدجلاو لقعلا ىلع اهتاليوأت ىف دمتعت تناكو «ةينانويلا

 دجسمب (ه١١١ ت) يرصبلا نسحلا سلجم (ه ١١ ت) لازغلا ءاطع نب لصاو
 :ىلع مهبهذم لوصأ موقت .ةريبكلا بكترم لوح يأرلا يف هعم فلتخا امل ةرصبلا

 يهنلاو فورعملاب رمألا «نيتلزنملا نيب ةلزنملاو ءديعولاو «دعولاو «لدعلاو «ديحوتلا
 .اقح يلزتعم وهف ةسمخلا لوصألا هذه هيف تققحتو هل تلمتكا نمف .ركنملا نع

 ٤١/١. يناتسرهشلل لحنلاو للملا .50-17١ص ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :رظنا

 .555-"08ص ةيمالسإلا بهاذملاو تاعامجلاو قرفلا ةعوسوم
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 ٌجَحْلاَو َمْوَّصلاَو هاَكَّرلاَو تاَعُكَولِل َةالَّصلا ذأ ِءارْقتْسإلاب ٌمِطَقْلا :انَل
 ُدْضَمْلاَو ءاقَلطُم ُكاَسْمِإلاَو ٌُءاَمَئلاَو ءٌءاَعَدلا :ةَعّللا يف يهو َكِلَذَك

 .[1/8] / .اًقَلْطُم

 ْرْيَغ وهو ءٍقالّصلا يِف ُهّنأب در . طورش ُتاَداَيَرلاَو .«ةيِفاَب» :ْمُهلْوَق 0 ت 3 9 0 چ 1 0 2 ےک 3 مر هاك 0-3

 ۰ م الو عاد
 ي ا

 و إو «ىَعّذُمْلا َوُهَف ءاَهَل عراّشلا ٌلاَمْعَيْسا دير نإ رام : مهل

 رق يب علت اهل .اَهوُقِرْعَي ْمَل ْمُهّنأل ؛ِرِهاّظلا ُفَالْخَف وعلا له

 ؛َلِقَْل ءاَهَمهَف ْرَلَو فلكْمْلا اَهَمّهَفَل ءَكِلَذَك ئاك ْرَل :'”يِضاَمْلا
 ْتَمِهُق اَهْنَأ :ُباَوَجْلاَو .رئاََن لَو ءُديِفُت ال ُداَحآلا و ْمُهَلْثِم َنوُقّلَكُم األ
 .ٍلاَمطألاَك ءَنِئاَرَقْلاِب ميهْفَتلاب

 أَو .اًموُعَضَي ْمَل ْمُهّنَأل ؛ةّيبَرَع َرْيَغ تَناَكَل ءثَناَك ْوَل :ا :اوُلاَك
 عضوي ؛ ةييَرَع اَهَنأب َبيجأَو .اًيبَرَع نآرَملا َّنَوُكَي أ مَرْلَي ُهَنَألَف ؛هيباَللا

 قالطإ ّحِصَيَو ءةَروُسلا ٌريِمَض "”8ءانلزنأ “اإ3 وأ ءاّراَجَم اه ال

 ْرَلَو .ٍِفيِغَيلاَو ِةَئامْلا :وْخَن ٍفالِخب «ٍلَسَعلاَو ِءاَمْلاَك ءاَهْيَلَع ِنآْرُقلا مشا

 هيف رْعِشَك ءٌّئِبَرَع ةبِلاَع ام ىّلَع ّيِبَرَعْلا شا ُقالْطِإ ٌحِصَيَف لس
 ا

a 3ر )  
 . هيب رع كام ةيسراف
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 ٌنيدلا اَهّنَأل ؛ُتاَداَبِعْلا : عسا يِفَو .ُقيِدْصَتلا :ُناَميِإلا :ُةَلِزَتْعُمْلا

 ينيوجلل صيخلتلاو .۳۸۷ ١/ «داشرإلاو بيرقتلا» هباتك يف ينالقابلا يضاقلا مالك رظنا )١(
۱ 

 .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .يردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ# :اهمامتو ١. :ةيآلا ردقلا ةروس (۳)

 .ش :نم ةطقاس «مسا» ةظفل (4)

 .رهاظ أطخ وهو .«و» لدب «وأ» لصألا :يف (8)

Y€ 



 ريغ غَتْبَي ْنَمَوظ :ٍليِلَدِب ؛ُناَميإلا : ْمالْسِلاَو «ُمالْسإلا : ٌنيَدَلاَو .ُدَبَتْعُمْلا

 . "ُتاَداَبِعْلا :َناَميإلا َّنأ تب ؛7"2ًنيد مالشالا

 اًهِرِخآ ىلإ ””نيِنِموُمْلا َنِم ابف ناک ْنَم اًنْجَرْخَأَتط : لا
 هر ك

 : اوُناَكَو ."”هاتمّلسأ اوُلوُق نكَلَو اويو ْمَ لق : هلق ضٍروُعَو
 : ليِلَدِب؛ ىَّرْحُم هل ؛ ِنِمْؤَمِب َسْيَلَو ءاَنِمْؤُم ٍقيرطلا علاق َناَكَل نكي مَ ول

 آل موي : ٍليِلَدِب ىَرْخُي آل ُنيْؤُمْلاَو 0. ”هنتيّرخ خا َدَقَف دقف َراَّنلا ِلِخذت نم

 وأ ءقَباَحَّصلِل هنأ َبيِجُأَو . 4 [4ئَم] اوُنَمَآ َنيَذلاَو َءيبّللا هللا ي ٍرْخُب
e[ب/] / . فن . 

 ءعاَجَشلِل ِدَسألا ليِلَدب ؛©"ِؤاَتْسُألل اًنالِج ٠ ّمِقاَو ُراَجَمْلا (ُةَلَأْسَم)

 )١( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ۸٤.

 نيب اولعج مهنأل ؛ًارفاك الو ًانمؤم سيل ةريبكلا بكترم نأ اذه نم ةلزتعملا دصق (۲)

 امأو «عامجإلابف رفاكب سيل هنإ امأ :اولاقف .قسفلا :يهو ةطساو رفكلاو ناميإلا

 لخأ دق تاوهشلا نع سفنلا فك هنم يذلا بجاولا لعف نألف ؛نمؤمب سيل هنإ

 «برعلا هدرت مل ىنعم هب دارأ نإو .عرشلا نم عقو ةيمستلاب ريبعتلا نأ اوأرف «هب

 ا :وحن ةريبكلا بكترم نع ناميإلل ةيفانلا ثيداحألا رهاوظ كلذ ىلع اولمحو

 رحبلا :رظنا .قيدصتلا يفن دري مل هنإو «(نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي
 ٠۹۸/۲. ىشكرزلل طيحملا

 .مه :ةيآلا تايراذلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا تارجحلا ةروس ٠١.
 .«اولاقو» لدب «اولاق» :ش :ىف (6)

 .197 :ةيآلا نارمع لآ ةروس )3(

 أ : نم ةدايزلاو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۷)

 .۸ : ةيآلا ميرحتلا ةروس (0)

 ذاتسألا هعوقو ىفن دقو .ةيبرعلا ةغللا يف عقاو زاجملا نأ نييلوصألا روهمج هيلع ام (9)

 دمحمو «ميقلا نبا هذيملتو «ةيميت نباو «يسرافلا يلع وبأو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ

 . يطيقنشلا نيمألا

 ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا هركذ ءروهشم ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا نع لقنلا -

 -48914/7 لوصألا سئافن يف يفارقلاو ٠١/١ ماكحإلا يف يدمآلاو 4۷/١ لوصألا
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 . ٌداَعْبَتْس َوُهَو .مُهاََتلاِب لخُي :فِلاَخُمْلا .لْيَللا ُهَّمِل ْتَباَشَو ءِديَبْلِل ٍراَمِجْلاَو

 0 ؛"ةًيرِهاَظلِل اًنالِج «نآرُمْلا يِف َوُهَو (ُةَلَأْسَم)

 عماوجلا عمج يفو ١5957/1جاهبإلا يف يكبسلاو 854/١ رهزملا يف يطويسلاو =
 097/١:#. ىنانبلا هيشحمو ىلحملا هحراشو
 ذاتسألا يأ- هب نظلاو» 198/١: صيخلتلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق نكل
 يف دارأ نإ :لاقي نأ كلذ يف قيقحتلا هجوو .هنع حصي ال كلذ نأ-ينييارفسإلا
 كلذب دارأ نإو .ملسم اذهف اهعيمج يف لامعتسالا نأ قئاقح اهلك :هلوقب زاجملا
 لاق ينيوجلا مامإلا لوق لثمبو .«قئاقحلا ةمغارم هذهف عضولا لصأ يف لكلا ءاوتسا
 .۷هص لوخنملا :رظنا .يلازغلا
 نأل ؛رظن هيفف ةغللا يف زاجملا هراكنإ يف يوحنلا يسرافلا يلع يبأ نع لقنلا امأو
 .جك نب مساقلا يبأ نع «ةلحرلا دئاوف» هباتك يف حالصلا نبا كلذ يف نيلقانلا ةدمع

 يف هنع لقن دقو ءهبهذمب فرعأ ينج نب حتفلا ابأ ه هذيملت نأ لقنلا اذه دنفي امو

 .ىنج نبا بهذم وه امك تاغللا ىلع بلاغ زاجملا نأ 444/7 «صئاصخلا» باتك

 لوصولا 1940/١-198. ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت :رظنا
 .844/؟ لوصألا سئافن 40/١. يدمآلل ماكحإلا 4۷/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ
 عمج ىلع يلحملا حرش 195/١. جاهنملا حرش جاهبإلا 54/١". يطويسلل رهزملا
 حرش .45-9ص ةيميت نبال ناميإلا باتك .ينانبلا ةيشاح عم ۳٠۹/١ عماوجلا
 ١/ يملاسلل سمشلا ةعلط حرش 401/١. عماسملا فينشت 191/١. رينملا بكوكلا
 يف زاجملا زاوج عنم .اهدعب امف 754١/7 ميقلا نبال ةلسرملا قعاوصلا رصتخم .8
 .رشاعلا دلجملا نايبلا ءاوضأ عم عبط 5-8ص يطيقنشلل زاجعإلاو دبعتلل لزنملا
 ينييارفسإلاو .نارهم نب ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ وه :ينييارفسإلا قاحسإ وبأ
 ةقث ناك .ًاعورفو ًالوصأ نيدلا ةمئأ دحأ .روباسين يحاون يف ةدلب ن نييارفسإ ىلإ ةبسن

 بقلي ناكو .لضفلاو مدقتلاب ناسارخو قارعلاب ملعلا لهأ هل رقأ .ثيدحلا يف ًاتبث

 «نيدلا لوصأ يف عماجلا» باتك هل .ءاملعلا نم بقل نم لوأ وهو نيدلا نكرب
 4١7 :ليقو ه 4١8 ةنس يفوت كلذ ريغو «هقفلا لوصأ ىف ةقيلعتاو «رودلا لئاسم»و

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبطلا ٠٠١. ةحفص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .ه
 ۸/١. نايعألا تايفو /۲٠۰۹. ۳ بهذلا تارذش .765/4 يكبسلا نبال

 نمو» ۲۹۷/١: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق .ًافلخو ًافلس ءاملعلا ريهامج يأر وه اذه )١(
 ؟ال فيكو «زاجملاب نوحشم نآرقلا نأب رقأ ءهمالك نع ةيبصعلا ىفنو «هسقن نم فصنأ

 لاق دقو .كلذ نع نآرقلا ولخي الو «برعلا تاملك عئادبو .ةحاصفلا غباون نم وهو
 . «نارقلا يف هتابثإ ةغللا يف زاجملا تابثإ نم مزليلا :بيرقتلا رصتخم يف يضاقلا

 -لوخنملا يف يلازغلا و ءدواد نب ركب يبأل هص عمللا يف يزاريشلا مامإلا هبسن امك (5)
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 نباو .ضفاورلاو رهاظلا لهأل ٠٠١/١ لوصولا يف ناهرب نباو .ةيوشحلل لص =
 يف ةيميت نباو .صاقلا نب سابعلا يبأل (ب/ 84 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا
 نع ةياورو يدادغبلا دماح ىبأو يزرخلاو يميمتلا لضفلا ىبأل ١56 ص ةدوسملا

 دوادو ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نبال ۸١٠ص ةراشإلا يف يجابلاو .دمحأ مامإلا
 زاجم نوركني مهنأ ةيرهاظلا نم هركنأ نمع لقنلا رهاظو» :يكبسلا نبا لاقو .يرهاظلا
 .ها.«لوصولا باتك يف دواد نبا هب حرص امك ةراعتسإلا

 وه اذهو .ةصاخ نآرقلا ىف ذ زاجملا عوقو عنمي دواد نبا نأ يزاريشلا مالك رهاظو

 يف يواضيبلاك هعابتأو ۳۳/1 لوصحملا يف يزارلا رخفلا نأ الإ .هنع روهشملا

 ٠ .ثيدحلاو نآرقلا يف زاجملا عنمي هنأ هيلإ اوبسن ٠١۴/١ لوسلا ةياهن عم جاهنملا
 .ةعبرأ نآرقلا ىف زاجملا عوقو ةلأسم يف نييلوصألا بهاذم نوكت مدقت ام ىلع ةءانبو

 دمحأ مامإلا نع " ةحيحصلا ةياورلاو ءروهمجلا لاق هبو .ًاقلطم زاوجلا :لوألا بهذملا
 .هباحصأ رثكأو -هنع هللا يضر-

 نبا نع روهشملا وهو .هريغ يف زاوجلاو «ةصاخ نآرقلا يف عنملا :يناثلا بهذملا
 .يكلاملا دادنم زيوخ نباو يرهاظلا دواد

 نع ةياورو ةلبانحلا ضعب لاق هبو .ثيدحلاو نآرقلا يف اقلطم عنملا :ثلاثلا بهذملا
 بهذمل مزال وهو .دواد نبا نع يواضيبلاو يزارلا رخفلا هلقن امو .دمحأ مامإلا

 .ًاقلطم ةغللا يف زاجملا مهيفن ىلع ءانب نيلئاقلا

 هب درو اذإ الإ هلوسرو هللا باطخ يف زاجملا لامعتسا زوجي ال : عبارلا بهذملا

 ١/ ماكحإلا يف مزح نبا لاق هبو .سحلا ةرورض وأ ءعامجإلا هيلع ماق وأ «صنلا
 هعوضوم ىلع وهف .هِِكَي هلوسر وأ هب ىلاعت هللا انبطاخ باطخ لکف» .:لاق ثيح ۷

 مسالا نأب دهشت «سح ةرورض وأ ءعامجإ وأ «صنب الإ ءاهيف هدوهعمو ءةغللا يف

 هانذخأ كلذ دجو نإف ءرخآ ىنعم ىلإ هعوضوم نع ب هلوسر وأ ىلاعت هللا هلقن دق

 .ها .هريغ زوجي ال يذلا اذهو .هيلإ لقن ام ىلع

 تبثملاو زاجملل ركنملا نيب قيفوتلا ًالواحم ٠٠١/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا لاق
 نع هزنم نآرقلاو ءهل ةقيقح ال يذلا لطابلا ىلع قلطي دق «كرتشم مسا زاجملا» :هل

 ظفللا ىلع قلطي دقو .زاجملا ىلع نآرقلا لامتشا ركنأ نم هدارأ يذلا هلعلو ءكلذ

 ` يف اذه نم ًاوحن لاقو .ها .«نآرقلا يف ركني ال كلذو .هعوضوم نع هب زوجت يذلا

 .اله ص «لوخنملا»

 لوخنملا 110/١-191. ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 يجابلل ةراشإلا .هص يزاريشلل عمللا .17١/ص يزاريشلل ةرصبتلا .7"ص يلازغلل

 ۳۳۳/١.= يزارلل لوصحملا ٠٠١/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا .1988١ص

 للا



 ْنَأ ديرب °[اًرادج 1 ."هةيرَقل ٍلَأْساَول چيس ۾ هلثمک سیل : ٍليِلَدب

 . يش هو . ياهم ةَقْيَس و ٌةَكيَس ,'ههيَلَع اود دعا يضمن

 . ةَقيِقَحْلِل اّعَم
 اَناَك اذ
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 ىَلَع فقري هلم :انلُق .اًرّوَجَتُم ىَلاَعَت يِراَبْلا َنوُكَي نأ ُمَرْلَي :اوُلاَق

 .ٍنذِإلا

 ُهاَمْنَو .َةَمِرْكِعَو ِساَّبَع نبا ِنَع ّرُهَو (ُبَوَعُمْلا ِنآَرَمْلا يف (ةلأنم»
 . “نورتكألا

 يف تاقيقحتلا .اهدعب امف 141/١ رينملا بكوكلا حرش .156١ص ةيميت لآل ةدوسملا =
 لوحفلا داشرإ ٤٤١/١. مزح نبال ماكحإلا .185ص ناواق نبال تاقرولا حرش
 .۲۱۰۲۰۹ ص

 لحتنا نم لوأ ناكو «رهاظلا لهأ مامإ ءيناهفصألا يلع نب دواد عابتأ مه :ةيرهاظلا

 :نولوقي مهو ء«سايقلاو يأرلا نم كلذ ىوس ام ىغلأو ةنسلاو باتكلاب ذخأو ءرهاظلا
 .هيف ةحماسم ال ناهرب هلك «هتحت رس ال رهجو ءهيف لطاب ال رهاظ ىلاعت هللا نيد نإ

 ءيرجهلا سماخلا نرقلا يف بهذملا اذه ايحأ يذلا يرهاظلا مزح نبا هتمئأ رابك نمو
 ةرهز يبأ خيشلل ةيمالسإلا بهاذملا خيرات :رظنا .سايقلا ةافن سأر ىلع يتأيو
 .785ص ةيمالسإلا بهاذملاو تاعامجلاو قرفلا ةعوسوم .6505ص

 )١( :ةيآلا ىروشلا ةروس 9

 .87 :ةيألا فسوي ةروس (۲)

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو «خسنلا عيمج نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۴)
۱ 

 )٤( :ةيآلا فهكلا ةروس ٦

 .1۹۳ :ةيآلا ةرقبلا ةروس (6)

 ۷ :ةيآلا ىروشلا ةروس (5)

 رهزملا .اهتغل ريغ ىف ناعمل ةعوضوملا ظافلألا نم برعلا هتلمعتسا ام وه :ُبْوَعُمْلا (۷)
 1 558/١. يطويسلل

 :لاوقأ ةثالث ىلع ميركلا نآرقلا يف برعملا عوقو يف ءاملعلا فلتخا (۸)

 ضحي



eens EEN (a ٌةاَكْشِمْلا» : انتل 

 -امهنع هللا يضر- سابع نبا :لاق هبو .نآرقلا يف برعملا عوقو :لوألا لوقلا =

 .مهريغو بجاحلا نباو «ءاطعو ءريبج نب ديعسو «دهاجمو «ةمركعو

 «ةديبع وبأو «يعفاشلا ءءاملعلا رثكأ لاق هبو .نآرقلا يف هعوقو مدع :يناثلا لوقلا

 .مهريغو سراف نباو «ينيوجلاو «ينالقابلاو ءريرج نباو
 بهذم يدنع باوصلاو :لاق هنأ ديبع يبأ نع لقت .نيلوقلا نيب عمجلا :ثلاثلا لوقلا

 - ءاهقفلا لاق امك  ةيمجعأ اهلوصأ فرحألا هذه نأ كلذو ءًاعيمج نيلوقلا قيدصت هيف

 تراصف ءاهظافلأ ىلإ مجعلا ظافلأ نع اهتلّوحو ءاهتنسلأب تبّرع «برعلل تعقو اهنكل
 اهنإ :لاق نمف  برعلا مالكب فورحلا هذه تطلتخا دقو  نآرقلا لزن مث «ةيبرع

 .قداصف ةيمجعأ :لاق نمو «قداص وهف ةيبرع

 نبا ركذف «كلذب نيلئاقلا دنع ميركلا نآرقلا يف ةدوجوملا ظافلألا ددع يف فلتخا مث

 .هل مظن يف نيرشعو ةعبرأ رجح نبا دازو ءًاظفل نيرشعو ةعبس هل مظن يف يكبسلا

 : ۱۱۹/۱-٠١١ ناقتإلاو ٠١١ ص بذهملا يف يطويسلا لاقو

 راركت نودب نوكتف «ةدحاو ةدام نم اهضعب ًاظفل نيعبسو نينثا امهيلع ٌتكردتساو»

 .ةظفل ةرشع عبسو ةئام عيمجلا دنع ام غلبف ءًاظفل نوتس

 .۳۹۹/۱ يناليقابلل داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالتخا رظنا

 حرش .١5؟/١ تومحرلا حتاوف 45/١. يدمآلل ماكحإلا ۲۱۷/١. ينيوجلل صيخلتلا

 يلحملا حرش ١7١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1947/١-148. رينملا بكوكلا

 رهزملا ٠١1/١. يربطلا ريسفت ةمدقم .ينانبلا ةيشاح عم ۳۲۷/١ عماوجلا عمج ىلع

 نآرقلا مولع يف ناهربلا .اهدعب امف 198/١ نارقألا كرتعم .اهدعب امف ١

 ه۷ص سراف نبال يبحاصلا .اهدعب امف ٠٠١/۲ ناقتإلا .اهدعب امف 0١ يشكرزلل

 روتكدلل ليصأ يبرع نآرقلا برعم .اهدعب امف ؛ص يقيلاوجلل برعملا .اهدعب امف

 .ةيفص وبأ ليلخ رساج

 . ةمألا ربح ب يبنلا مع نبا «بلطملادبع نب سابع نب هللادبع :وه سابع نبا
 يفوت .«ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا» :هلوقب ةا يبنلا هل اعد ءنآرقلا نامجرتو

 تارذش ٠١. /۲ باعيتسالا ۳۳١. /۲ ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .ه 58 ةنس فئاطلاب

 7/١"5. يدوادلل نيرسفملا تاقبط ۷١/١. بهذلا

 نم ةكم ءاهقف دحأ «سابع نبا ىلوم هللادبع نب ةمركع هللادبع وبأ :وه ةمركع

 .كلذ ريغ :ليقو ءه4١١ ةنس يفوت .برغملا لهأ نم يربرب هلصأ «مالعألا نيعباتلا

 تايفو 190/١. بهذلا تارذش 4٠/١". تاغللاو ءامسألا :بيذهت :ىف هتمجرت رظنا

 ١/ ۳۸٠. يدوادلل نيرسفملا تاقبط .47177/7 نايعألا
 )١( :لوألا .نيقيرط نم نآرقلا مولع يف ناقتإلاو ۸۸ص بذهملا يف يطويسلا لقن =
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 ربتسإاو
E 

(1) 

 بجاحلا نبا ركذ امك سيلو ؛ةشبحلا ةغلب ةوكلا يه ةاكشملا نأب دمام نع متاح

 يدمالاو .1/۱ ىفصتسملا یف ىلازغلاو ۱ صيخلتلا یف ييوجلاو .۱

 ١١١/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولاو ۲

 يقيلاوجلا س دقو .عضاوم ةعبرأ يف ميركلا نآرقلا يف و ا قربتسا» ةملك تدرو

 لاقف .ةيسرافلا يف اهل لصأ ىلع اوقفتي مل مهنكلو .نورخآو ديبع وبأو ملاح

 .رّبتساو رّبتس :اولاقو هورس : اهلصأ :ديرد نبا لاقو .هَرفَتْسإَو هّربتسا : مهضعب

 :اهلصأ نأ ركذو ءةيمورلا ىلإ ظفللا ةبسنب ىمادقلا نيب نم نايح وبأ درفتو
 . هربت
 يف جابيدلا ينعي ذإ ؛ةينيتاللا ةغللا سرج اهل سيل «هْرَبْئسإ» ةظفل نأ حضاولا نمو
 .(105:©8806) ةينيتاللا

 :ةيتآلا قئاقحلا هلطبتف ةيسراف اهنأب معزلا امأ

 يهو «ةصلاخ ةيبرع ةمس هذه ذإ ؛ةملكلا لوأ يف ت س | ةيسرافلا يف سيل -

 .ف ر ب : یه ةديدش فرحأ ةثالث ةملكلا نم ىقبيف ؛ لعفتسا ةغيص ىف ةدايزلا ف

 ةيبرع ةمس هذهو .قِراَبأ :اهريسكتو «قرْيَبَأ :قربتسا ريغصت نأ ديرد نبا ركذ - ۲

 .ةيسرافلا صئاصخ نم تسيل ىرخأ

 ‹ جرختسا ةلزنمب ةتبلا لعفلا ةروص قربتسا نإ» :(بستحملا) يف ينجلا نبا لاق “*“ 

 ىف هقيرط امنإ باب اذهو .ةلمج هنأك ىكحف «لعافلا ريمض هيفو .لعفلاب يمس هنأكو

 ةلمجلاب ىمسي ًاملع قربتسالا سيلو «هانرق باشو اح رذو ارش طبأتك .مالعألا

 ىلإ رصبلا اعدف غلب اذإ :ٌقربسا امنإ هنأ ىلعو .(سدنس) = َنوَيْزِب :كلوق وه امنإو
 :رعاشلا لاقو .قّربلا

 ُتُصُقلا اهياَّمغأ ىوس فويسلا حال تمستبا اذإ ىصقألا قفألا قربت
 : يأ ءهقربت :تلق تئش نإو «قفألا لهأ راصبأ قربتست :هانعم :تلق تئش نإ اذه
 .ها .(هنم قربلاب ىتأت

 .صلاخ يبرع جابيدلاو «جابيدلا نم ظيلغلا هنأب قربتسالا يبرعلا مجعملا فرع 8

 لادبإ دعب ةيبرعلا جابيد يه «ياّبيد»و .ربتِس ياّبيد ىسرافلا ناسللا ىف قربتسالا -

 اذه يأف «ةريثك ةيبرعلا يف اهتلثمأو .ةجعجعلاب ةيبرعلا يف فرعي ام وهو ءاي ميجلا
 .ناعمللا نم قتشملا اهانعم ىلع ةقيثو ةلالد لدت ىتلا قربتسا نم
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 ٍدوبو ٍرات هك نيمشيرُبأ ِهِماَج وأ ءاهرخآ نم ءايلا فذحب ءاّبيد : ةيسرافلا يف جابيدلاو

 .ٌدشاب ْمَسيِربا را همّه نأ

 .َكْنَت ابید :وأ كت يابيد : ةيسرافلا يف سدنسلاو

 وه ةيبرعلا يف ٌقَرَّسلا نأ اميس الو ؛قّرَسَو قَرَب نيب ٌممج اهنأب قربتسا رسفت دقو

 .ريرحلا

 40١/١. ةغللا ةرهمج .الاص بذهملا :يف ةملكلا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ةعانص رس ."04/7 ينجلا نبال بستحملا .١١ص برعملاو «قرب ةدام برعلا ناسل

 0 .4-48"ص ليصأ يبرع نآرقلا برعم ٠۷١/١. بارعإلا

 لاقو .ليجس :اولاقف برعلا اهتبرعأ ءُلَجو قنس ةيسرافلاب اهنإ :ريبج نب ديعس لاق

 لثم ريصي ىتح خبطي نيط :ليجسلا :سابع نبا نع ۸۲/۹ هريسفت يف يبطرقلا
 اهنم لمعي يتلا ةراجحلا :ليجسلا :؟74/*؟ نآرقلا يناعم ىف ءارفلا لاقو .رجآلا

 :زجارلا لوقب لدتساو .بلصلا ةراجحلا نم ديدشلا وه :ةديبع وبأ لاقو .ءاحرألا

 لبجِس ىلُكْلايِفاَمَحْلَط اًبْرَض الوُلْشس َمَمَكلا ُلُسَي اَبْيَص
 ةراجح :يأ ءْلَكو َكْنَس :ةيسرافلا يف ليجسلا :١18ص برعملا يف يقيلاوجلا لاقو

 حجرو .نيط اهرخآو ةراجح اهلوأ :ةيسرافلاب ليجس : ۹۷ص بذهملا يفؤ .نيطو

 ؛ ةينآرقلا ظافلألا نم اهنأل ؛اهتبورع ١18١ ص يف بّرعملا ققحم ركاش دمحأ خيشلا

 ًافصو تءاج امل ء«نيطو ةراجح ىنعمب «لجو قنس نع ةبرعم تناك ول اهنألو

 دروأو .هسفنب ءيشلا فصوي الف ةراجحلا ىلع لدي ذئنيح اهظفل نأل ؛ةراجحلل

 اهنأ حجر مث «ليجس» ىنعم يف ةفلتخملا لاوقألا 77١/6 نآرقلا يناعم يف ساحنلا

 يبأ لوق درو .(نيط نم ةراجح» :۳۳ تايراذلا ةروس يف ىلاعت هلوقل نيط نم ينعت

 ناكل هلوق ىلع ناك ول هنأ يهو «ىرخأ ةهج نم دري ةديبع يبأ لوقو» :لاقف ةديبع

 .«تعن اديدش نأل ؛ديدش نم ةراجح لاقي ال هنأل ؛«اليجس ةراجح»

 ليجس نيب ةديبع وبأ نرقو .ردملاك ةراجح : ليجسلا-لجس ةدام يف- ناسللا يف لاقو

 :لبقُم نبا لوقب الدتسم نيجسو

 اًئيجي ٌلاطبألا هب بصوت اًبرض ضرع نع ضيبلا نوبرضُي ٍةلَجَرو

 .ًاديدش ًابرض يأ

 .اهتبورع نم كلذ اهجرخي الف ليجس ةلالد تناك ايأو

 طلخلا ءاهقفلاو نييوغللا مالك نم حضاوو «كَرْرَب َّكْلَس : وهف ةيسرافلا يف ليجسلا امأ

 ؛ةميدق ةيبرع يهو «ةيرصملا ميجلاك قطنتو ةطرش اهقوف مسري يتلا فاكلا نيب

 .ةيماعلا يف ةلمعتسم لازت امو «نيطلا ةيبرعلا يف ٌلجلاو ءاهقوف ةطرش نودب فاكلاو

 .55 - ٦۲ ص ليصأ ةيبرع نآرقلا برعم يف ةملكلا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
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 «ساطسقاو ٠ .هيمور

 ةروس يفو «٠٠:ءارسإلا ةروس يف ميركلا نآرقلا يف نيترم «ساطسقلا» ةملك تدرو )١(
 ةيمور ساطسقلا نأ ىلع يبلاعثلا ءانثتساب نوثدحملاو ءامدقلا قفتاو .187 : ءارعشلا
 ىلإ ةمئألا ضعب هبسن يسراف هنأ ىلع هب رضاح امم اهنأ ركذ دقف يبلاعثلا امأ .ةبرعم
 نأ رهظي» :90١١ص بذهملا ىلع هقيلعت يف يماهتلا ذاتسألا لاق دقو .ةيمورلا ةغللا
 ةدرفم نم ىعوسيلا ةلخن ليئافر بألا لوقي امك ىهو «ىنيتال لصأ نم ةظفللا هذه
 ناعم يهو «قالغإلاو ءةسارحلاو سبحلا ىلع ةغللا هذه یف لدت ىتلا "0570214"
 ىلإ تبرست نوكت نأ دعبتسي الو . . . اذامل يردأ الو ءةلخن ليئافر اهيلإ رشي مل
 ةيبرعلا ةغللا ىف نأشلا وه امك «نيس اهرخآ يف نأل ؛اهلعف ةغيص نم ةيماسلا تاغللا
 وه لعفلاو ةذوخأملا تاملكلا لوصأ اذك ىلع ظفحت ام ًاريثك يتلا «لقألا ىلع
 :هوجو نم مالكلا اذه ىلع دري نأ نكميو "011510515"
 ام ةحص نم هدكأت مدع ىلع ليلد» ينيتال لصأ نم ةظفللا هذه نأ رهظي» :هلوق-١
 يوغللا ليصأتلا يف ةغيصلا هذه لبقت ال ذإ ؛يعوسيلا ةلخن ليئافر بألا هيلإ بهذ
 ٠ .ةقيقد ةيوغل ةيملع سسأ ىلع موقي يذلا
 ىف نأل ؛اهلعف ةغيص نم ةيماسلا تاغللا ىلإ تبرست نوكت نأ دعبتسي الو» :هلوق-
 ناك اذإف ؛ةذوخأملا تاملكلا لوصأب ةيبرعلا ظافتحا نع هلوق ضقاني ؟نيس اهرخآ
 ؟ساطسق ىلإ "0550214" تلوحت فيكف كلذك رمألا
 ةيبرع نيسلا هذهف .مسالا وأ لعفلا رخآ يف يتلا نيسلا يف ةلكشملا تناك اذإ امأ
 ةرظن ناسنإلا ىقلي نأ يفكيو «ةحيصفلا ةيبرعلاو ةميدقلا ةيبورعلا تاغللا يف ةليصأ
 سوُمْدُق نأ اميس الو كلذ ةقيقح كرديل ؛برعلا ناسل يف نيسلا باب ىلع ىلجع
 ءستودوريه مهخرؤم كلذب دهش امك ةراضحلاو ةباتكلا نانويلا ملع يذلا وه يقينفلا
 .ميدقلا :ينعتو ديسلا :ينعت ةيبرعلا يف سومدقلاو

 ةلالد ركذ ام ىلع دازيو «حيحص ةينتاللا يف "00510214" تالالد نم هركذ ام-۳
 لاحلا وه امك لدعلا وأ نازيملا ىلع لدي ام اهتلالد يف سيل نكلو .ةبقارملاو ةياعرلا
 . نيتيبرعلا «ساطسق)و ؛طَسِق» يف

 بحو «لدعلا ىنعتو "101511114" يه ةيبرعلا «ساطسق» ىلإ برقألا ةينيتاللا ةظفللاو
 لدت ىتلا «طسٍقلا» ةيبرعلا ةظفللا نع ةفرحم يهو .ةليضفلاو نوناقلاو ةاواسملاو لدعلا
 فوصوملا رداصملا نم وهو .هلعفب ءيشلا ةيمست باب نم نازيملا ىلعو لدعلا ىلع
 .ةيبرعلا يف اهب
 ؟ةينيتال هذه لهف .لداعلا :يأ ؛طِسُقُملا» ىلاعت هللا ءامسأ نمو
 "781011220 لعفلا هنمو «نازيملا : ينعتو "۲۸011۸4" وهف ةينيتاللا يف ساطسقلا امأ
 "ZUYOS" . ٠ ةينان ويلا يفو نزي
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 ةر TS . ت ےک ا هارك

 .ديعب «روُنَتلا»و ««ِنوباصلاك» ِناَتْعَللا هيف ّقَمَتِإ امم : ْمُهَلْوَق

 ٍةَمْجْعْلِل ؛ِفْرَّصلا َّنِم َعْيُم ميهار وخت َّنَأ ىَلَع ِةّيِبرَعْلا َمْجِإو
 وو # رو

 . هحص وي ٌكيِرّْتلاَو

(00 

 مجعم يف لباقم اهل سيل ساطسقلا نأل ؛ءيش هدنسي الف «ةيسراف اهنأب معزلا امأ

 ش . يرشخمزلا

 .اهتاقاقتشا ةرثكو ةيبرعلا يف ةفلتخملا اهتالالدف اهتبورع ىلع ليلدلا امأو

 ءانبلاو نيداضتم نيينعم ىلع لدي حيحص لصأ ءاطلاو نيسلاو فاقلا» :سراف نبا لاق

 «نيطسقملا بحي هللا نإ : ىلاعت هللا لاق .طسقُي طسقأ هنمو لدعلا : طسقلاف ؛دحاو

 :لاقي .قحلا نع لودعلا : طوسُقلاو .روجلا :-فاقلا حتفب- طسّقلاو ٤١[. :ةدئاملا]

 :طسقلا لوألا بابلا نمو .نيلجرلا يف جاجوعا :ّطَسّقلاو اًطْسَق طفي َراَج اذإ ْطَسَق

 ساطسقلاب اونزو# :ىلاعت هللا لاق «نازيملا ساطسقلاو .اننيب ءيشلا انطّسقتو «بيصنلا

 .[187 :ءارعشلا ٠٠٠ :ءارسإلا] «ميقتسملا

 : روجلا ةلالد يف ىلاعت لاقو . . يبرع هب رُخبتُي ءيش : : طفلا :اذه نم سيل اممو

 : يماطقلا لاقو ٠١[. :نجلا] «ًابطح منهجل اوناكف نوطساقلا امأو»

 .؟اعاطسلا اوردتباو نامعنلا ىلع اعيمج اوطسق يلألاب اوسيلأ

 ققحملا ةيشاحو بذهملا .١59ص برعملا :يف ةملكلا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ينيتاللا مجعملا ."05٠ص يبلاعثلل ةغللا هقف .۲۷۹ص ةيبرعلا ةغللا بئارغ .5١١ص

 مجعم .؟14 /" ينيتاللا يبرعلا مجعملا .طسق ةدام برعلا ناسل .148١ص يزيلجنإلا

 ."5ص يماطقلا ناويد .668 ص يرابنألا نبال دادضألا .86-85 /© ةغللا سبياقم

 خيشلا ىتح .هلصأ اوركذي نأ نودو «يوغل دنس نود ميهاربإ ةيمجع ىلع ةاحنلا عمجأ

 .ميهاربإ ةبورع تابثإ عطتسي مل نآرقلا ظافلأ نع ةمجعلا ىفن يذلا يسلبانلا ينغلادبع

 دقو .مالعألا اشاح نآرقلا ظافلأ نع ةمجعلا ىفن يذلا ركاش دمحأ خيشلا هوذح اذحو

 فيصن دمحأ اهتبورع نايبو «ليفارسإو «ليعامسإو «ميهاربإ ةظفل ليصأتل ىدصت

 .؟ميهاربإ ظفل ةبورع ليصأت» ب موسوملا هثحب يف يبانجلا

 :يئثالثلا اهرذج نأ نيبت ءاهنم دئاوزلا فذحو ‹يفرصلا نازيملل ةظفللا عاضخإ ىدلو

 (َعِمَس : :ليعامسإ | اهلثمو «ءاهلا وهو فيعض فرحو ناديدش نافرح هيفو ءهّرَب

 ركذو .ميملاو ءايلاو فلألاو ةزمهلا :ميهاربإ يف ةدايزلا فرحأف .َفَرَس :ليفارسإو

 يبرع هرب :رذجلاو .مالكلا يف فورحلا هذه ةدايز ىلع ةيبرعلا نم ةلثمأ يبانجلا

 ةداهشلاو ةنيبلا "81833": هرب : ينعت يئبسلا مجعملا يفو .ةريثك تاملك هنم قتشي «ليصأ

 ريغصت «هْيَرِب :اهريغصت نأ ًاضيأ اهتبورع ةلدأ نمو .اهتبورع ىلع ليلد اذهو .ناهربلاو

 .هتمجعل سيلو ليلاعفإ نزو ىلع هنألف ؛فرصلا نم هعنم امأ .ميخحرت
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 ىَمَتُف '"”4َنِبَرَعَو يمجغآء# : ِهِلْوَقِبَو .ةيعْرَّشلا يف رد ام : فِلاَخُمْلا
 بطاح ٠ مَع ما : قالا َّنِم ىَنْعَمْلا َّنَأِب بيِجْأَو .اًعْوَتَتُم َنوُكَي ن
 ٌيِمَجْعَأ : ىَْعَمْلاَف . عيوّشلا یم مّلُس ْوَلَو ءاَهَنوُمَهْفَي ْمُهَو 5ُهُمَهْفَي ال ّيبَرَع

 . همهم ال
2 

 ْدَكَو .2ةاَنْعَمَو "”يلوضألا ِهِفوُرَحِب "الض َّقَفاَو ام :َُكُْمْلا (ٌةَلَأْسَم) .
 2 د هع امر هجر ر ء وو
 ری اَوَروُراَقْلا» ك صَتْخَي دقو .ِهِرْيْغَو ءٍِلِعاَقلا مشک رطب ذو . ا رییغتب :دازي

 ةلاسر .١148ص ميهاربإ ةظفل ةبورع ليصأت :يف ةملكلا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا =
 ققحملا ةمدقم عم برعملا .157ص بيرعتلا نع نآرقلا هيزنت يف بيرغتلا فيرشت
 ليصأ ىبرع نآرقلا برعم .داقعلل ءايبنألا وبأ ميهاربإ ١". ص يئبسلا مجعملا .١؟ص
 .۴۷-۳۸ ص

 )١( :ةيآلا تلصف ةروس ٤١.

 نوك يف نييفوكلاو نييرصبلا بهذم ىلع قبطنيل ؛ ؛ًالصأ قفاو ام» :فنصملا لاق (۲)

 ولو «نييرصبلا بهذمب صتخا ًامسا :لاق ول هنأل ؛هسكعو «لعفلا نم اقتشم ردصملا

 ىلع دضعلا حرش 741١/١. رصتخملا نايب :رظنا .نييفوكلا بهذمب صتخا العف :لاق
 امف 508/١ عماسملا فينشت .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ١754/١ رصتخملا
 .اهدعب

 لوصألا هفورحب ال هانعمب ًالصأ قفاوت يتلا تاملكلا جرخي «لوصألا فورحب» :هلوق (۳)
 ١74/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 75١/١. رصتخملا نايب :رظنا .عنملاو سبحلاك
 .اهدعب امف 408/١ عماسملا فينشت .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم

 يف باهذلا وهو ءًالصأ قفاوي هنإف «بهذلا لثم نع زرتحا «هانعمو» :فنصملا لوقو (:5)
 حرش .؟١/١74 رصتخملا نايب :رظنا .هانعم يف قفاوم ريغ نكلو «لوصألا هفورح
 عماسملا فينشت .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ١74/١ رصتخملا ىلع دضعلا

 .اهدعب امف ١

 نيب : يأ ارييغت نم ذب الو» :عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لوق دنع يشكرزلا لاق (5)
 امنإ يونعملا رييغتلاو ءامهيف امهيف وأ ةكرح وأ فرح ىف امهب وأ ناصقن وأ ةدايزب نيظفللا
 هنإف ؛4ام رييغتب دازي دقو :بجاحلا نبا لوق نم نسحأ اذهو ءعبتلا قيرطب لصحي
 سمخ ىلإ اهوركذ يتلا ةمسقلل ًاديهمت ركذ طرش وه امنإو ءدحلا مامت نم هنأ مهوي
 .؛ًاديق ال ًادعاصف ةروص ةرشع

 كلذ لصاحو .ًاعيمج امهبو «هدحو ناصقنلاب وأ ءاهدحو ةدايزلاب نوكي نأ امإ رييغتلاو

 :ةروص ةرشع سمخ
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 .فلألا تديز .بذكلا نم بذاك لثم فرح ةدايزب نوكي نأ امإ = ١-

 .داصلا ةكرح تديز .رضنلا نم رّضَن لثم ةكرح ةدايزب وأ

 ةرسكو فلألا تديز .برضلا نم براض :وحن ًاعيمج ةكرحلاو فرحلا ةدايزب وأ
 .ءارلا

 نم فخ :لثم فرحلا ناصقنب نوكي نأ امإ «ناصقنلاب رييغتلا نوكي نأ وهو - ۲

 .واولا هنم تصقن .فوخلا

 .بّرض نم قتشم هنإف نييفوكلا بهذم ىلع برضلا يف امك ةكرحلا ناصقنب وأ
 .ءايلا ةكرحو نونلاو فلألا هنم تصقن .نايلغلا نم ىّلغ :لثم امهناصقنب وأ

 .ًاعيمج ناصقنلاو ةدايزلاب رييغتلا نوكي نأ

 فلألا هيف تديز .تاملسم :لثم طقف فرحلا يف انوكي نأ امإ ناصقنلاو ةدايزلاف

 .دحاولا يف يتلا ءاتلا اهنع تصقنو «ءاتلاو

 تديزو «لاذلا ةحتف تفذح .رّدحلا نم رذح :لثم طقف ةكرحلا يف نوكي نأ امإو

 .اهترسك
 نم ديدشتلاب- داع :لثم «ةكرحلا يف ناصقنلاو فرحلا ىف ةدايزلا نوكت نأ امإو

 .فلألا تديزو «ماغدإلل ؛ىلوألا لادلا ةكرح تصقن .دّدعلا
 تديز .تابنلا نم تبن :لثم «فرحلا يف ناصقنلاو ةكرحلا يف ةدايزلا نوكت نأ امإو

 .فلألا تصقنو ءاتلا ةحتف

 :وحن طقف فرحلا يف ناصقنلاو ءامهيلك ةكرحلاو فرحلا ىف ةدايزلا نوكت نأ امإو

 ٠ .واولا تصقنو ءءافلا ةحتفو فلألا تديز .فوخلا نم فاخ
 :لثم طقف ةكرحلا يف ناصقنلاو امهيلك ةكرحلاو فرحلا ىف ةدايزلا نوكت نأ امإو

 .داضلا ةكرح تصقنو :«ءارلا ةكرحو لصولل ؛فلألا تديز .بضلا نم برضا

 نم ديدشتلاب- لاك :لثم طقف فرحلا يف ةدايزلاو ءامهيف ناصقنلا نوكي نأ امإو

 تديزو «نيماللا نيب فلألا تصقنو «ماغدإلل ؛ىلوألا ماللا ةكرح تصقن -.لالكلا

 .امهلبق فلألا

 تصقن .دعولا نم دع :لثم طقف ةكرحلا يف ةدايزلاو امهيف ناصقنلا نوكي نأ امإو

 .نيعلا ةرسك تديزو ءاهتحتفو واولا

 فلأ تديز .يمرلا نم مرا :لثم امهناصقنو «ةكرحلاو فرحلا ةدايزب نوكي نأ امإو

 7147/١- رصتخملا نايب :رظنا . .ءارلا ةكرحو ءايلا تصقنو «ميملا ةكرحو لصولا

 حرش .اهدعب امف ٤٠۹/۱ عماسملا فينشت . ۱۷۲/۱ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳

 يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح .اهدعب امف ۳٤۸/١ رهزملا ۲٠۷/١. رينملا بكوكلا

 ۲۸۳/۱-۲۸٤. عماوجلا عمجل
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 . "0ِناَدْيَدلاَو

 ناك ْنِإ :اًهُكِلَك "ًةقيقح ٌّقَتْشُمْلا ِنْوَك ىف ىَنْعَمْلا ٍءاَقَب طاَرَيْشِإ (ُةَلأْسَم)

 يف ربتعا نإ قتشملا» :لاقف قاقتشالا يف همدعو دارطالا ليلعت ينانبلا مامإلا حضوأ )١(

 تاذل امسا قتشملا نوكي ثيحب هيف الخاد نوكي نأ ىلع هنم قتشملا ىنعم هامسم

 .بورضمو براضك «ةغل درطم وهف «ىنعملا كلذ اهيلإ بستنا ةمهبم
 حجرم ةيوستلل ححصم هنأ ىلع لب «هيف لخاد هنأ ىلع ال كلذ هيف ربتعا نإو

 ءةصوصخم تاذل امسا مسالا كلذ نوكي ثيحب «ءامسألا نيب نم مسالا نييعتل
 كلذ هيف دجو امم اهريغ يف درطي ال صتخم وهف «ىنعملا كلذ اهيف دجوي

 ال ناربدلاكو «عئاملل رقم وه امم ةجاجزلا ريغ ىلع قلطت ال ةروراقلاك «ىنعملا
 ةلزنم يهو روثلا يف يتلا ةسمخلا بكاوكلا ريغ روبد هيف امم ءيش ىلع قلطي

 ١/ عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح :رظنا .ها .رمقلا لزانم نم
.YAf-YAY 

 ىلع دضعلا حرش ۲۱۲/١. رينملا بكوكلا حرش 554/١. رصتخملا نايب :رظناو
 ٠٤٤١/١. عماسملا فينشت .اهدعب امف ٠۷١/١ رصتخملا

 لزانم نم وهو همانس اهنإ :لاقي .روثلا نم بكاوك ةسمخ كلفلا ملع يف :ناربدلا
 بكوكلا حرش ۲٤٤/١. رصتخملا نايب :رظنا .ءازوجلاو ايرثلا نيب مجن :ليقو .رمقلا

 5594/١. رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل طيسولا مجعملا 5١7/١. رينملا

 مأ ةقيقح قتشملا مسا قالطإ يف طرش هنم قتشملا ىنعم ءاقب نأ يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ال

 ١/ لوصحملا ىف يزارلا رخفلا لاقو ءروهمجلا لاق هبو .ًاقلطم طرتشم هنأ :اهدحأ
 1 .«برقألا وهو» ٠

 وبأ هنباو مشاه وبأو ءانيس نب يلع وبأ خيشلا لاق هبو .ًاقلطم طرتشم ريغ هنأ :اهيناثو
 اذه ةبسن يف 40/5 لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألا مامإلا ككش دقو .يلع

 يلع يبأ ىلإ لوقلا اذه مهضعب بسنو .امهيلك مشاه يبأو انيس نبا ىلإ لوقلا
 وبأ هراتخاو ءةلبانحلا ضعبو ةيفنحلا ضعب لاق هبو ءًاضيأ ةيعفاشلا ضعبو «ىئابجلا
 .يربطلا بيطلا

 وبأ يضاقلا لاق هبو .الف الإو «طرتشا ًانكمم ءاقبلا ناك نإ هنأ :وهو ليصفتلا :اهثلاثو

 .مهريغو باطخلا وبأو «ىلعي
 وه امنإ ةلأسملا يف فالخلا لحم نأ ملعاو» ۲۲۸/١: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 رمأ وهو «؟براضب نآلا سمأ برض نم ىمسي له ينعأ ءطقف مسالا قدص يف
 له سمأ براضلا اذه نأ يف ينعأ ءىنعملا ةبسن يف عازنلا سيلو «ةغللا ىلإ عجار

 =تافصلا يف سيل ًاضيأ فالخلا نأو . . . لقاع هلوقي ال كلذ نإف ؟براض نآلا وه
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 َّحِصَي ْمَل ىْضَقْنإ دقو ةَقيِقَح < 43 / ناك ْوَ : ُطرَكْشُمْا .ًطرّتْش ءانكْنُم

 .معألا لت مرني ل . ٌصخألا : منم َّنأب “بيج .ُهيَْ

 َتَبَت ْنَم ُبِراَّصلا ناک اَذِإ "'”َبيجأ .ُهّلْبَق َّحَصَل تغب عمو : اولا

 .ْمَرْلَي ْمَل ءُبْرَّصلا ُهَل

0 
 ع

 .ٍلِعاَف مْ هنأ «سْمأ ٌبِراَض» ٍةََحِص ىلع ِةّيِبَرَعْلا ُلْهَأ َعَمْج أ : يفاّنلا

 .ِقاَمَتِب ٍلَبقَتْسُمْلا يِف امك 8 هاب "بيجا
2 

 ؛ «ٌرفاک» عانتمإل ؛ ٌراَجَم 24”تيجأ . مِئاَّنلِل (نِمْؤُمَو ٌمِلاَعا : حص :اولاق

 مدت رفح
 ب مل هللا داب “بيجا .«ربخُمَو «(مّلُكتما : ل يف ر ردع د :اوُلاَق

 ضيبألا ىلع قلطي ال يوغللا نأب عطق ىلع نأل ؛داوسلاو ضايبلاك ةسوسحملا ةراقلا -

 .ها .«ضيبأ هنأ هدادوسا دعب

 ضايف رباج هط روتكدلا قيقحتب ۲٤٠١/١ لوصحملا ةرابع نأ ىلإ ةراشإلا دوأ

 ؛خسانلا أطخ نم «سيل» ظفل نأ :رهاظلاو ء««طرشب سيل هنأ :برقألاو» : يناولعلا

 نألو ۲ يناهفصألا حرشب لوصحملا يف ةدوجوم ريش اهنأ ليلدب

 حضاو وه امك «ةلأسملا هذه يف هنم قتشملا ىنعم ءاقب طارتشا :يزارلا بهذم

 /۷ جاهولا جارسلا يف يدربراجلا هيلإ هبسن امكو «هسفن لوصحملا يف هلالدتسا نم

85. 

 نع فشاكلا .؟"١/4 يزارلل لوصحملا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 عم عماوجلا عمج ىلع يلحملا .857ص ةدوسملا 7 يناهفصألل لرجل

 19/١. تومحرلا حتاوف ١175/١. رصتخم ىلع دضعلا حرش ١//7417. ينانبلا ةيش

 رينملا بكوكلا حرش ۲۸٤/١. يدربراجلل جاهولا جارسلا .48ص لوصفلا حيقنت حرش

 .5١-9١©ص لوحفلا داشرإ 9

 .بيجأو : : یف (0)

 .بيجأو :أ : ىف )0

 .بيجأو :ش ءأ :ىف (۳)
 .بيجأو :أ : ىف 40

 .بيجأو :أ : يف 4ك

 "هك



 ع شلع ظل ل ع
 :اًضْيأَو لاخلا ٍةََحِص ليلّدب ؛هلْثِم يِف ةَعاَسُمْلا ىَلَع نوكي الأ بجی هنإق

 .َكِلَذَك

 اًنالخ وِرْيَغب ُمِئاَق ُلْعِفْلاَو ءٍءْيَسِل ٍلِعاَمْلا ُمْس س ٌقَتْشي م (ًةلأْسَم)

 ا ١ :ال 9"2ةَلَرَتْعُمْلِل

 “أا ٠ “اُ لوم 0 ع مَأاَو ««ٌتِراَضاَو .(ٌلِياَق» َتَبَن :اوُناَق

 .لِعاَمْلِل َّوُهو ريالا
 ه2

 َوُهَو قوام ر اًبِيعاب ؟ ”[ىَنلاَعَت] هللا ىَلَع ُقِلاَخْلا َقِلطَأ :اوُناَق

 يجر َبيِجَأَو ””ُؤُسْلَمَنلا وأ ؛ِمَلاَعْلا ُمَدِق مَ ًاإَو ُقوُنْخَمْلا : َقْلَخْلا َّنأل ؛رألا
 . ِهِرْيَغِب مِئاَق ٍلْعِفِب َسْيَل هاب الرا

 ؛نويلوصألا اهركذ ةلأسملا هذهو» 7١4/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق )١(

 يئابجلا يلع ابأ نإف .ةدعاقلا هذه تفلاخ ةلأسم ىلإ اوبهذ مهنإف ؛ةلزتعملا ىلع اودريل

 ةمئأ اهتبثأ يتلا تافصلا كلذكو «ىلاعت هنع ملعلا يفن ىلإ ابهذ مشاه ابأ هنباو
 . ؟مالسإلا

 امهبتك يف هب احرص امك- هنباو يلع يبأ نع لقنلا ريرحت» :يوامربلا لاق نكل

 ملاع هنأ ال «هتاذ ٌنيع ىلاعت هللا ّملع نکل .ملِعِب ةِوِلاَعْلا نإ :نالوقي امهنأ -ةيلوصألا

 .تافصلا ةيقب يف لوقلا اذكو ءامهنع لقنلا يف رهتشا امك ملع نودب
 :رظنا «يقابلا يف اذكو .هتاذب مئاق ميدق ملع دوجوب َمِلاَعلا نوللعيف ةنسلا لهأ امأو

 1 770/١. رينملا بكوكلا حرش

 بكوكلا حرش 448/١ يدمآلل ماكحإلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت :رظنا

 تاريرقتو هيلع ينانبلا ةيشاحو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲۱۹/۱-۲۲٠. رينملا

 عم اهدعب امف 18١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اهدعب امف ۲۸٤/١ ينيبرشلا

 لوصفلا حيقنت حرش 197/١. تومحرلا حتاوف .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح
 .48 ص

 .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ةلع ىلإ ةلعلا هذه دنتستو «هيف ةرثؤم ةلع ىلإ نكمملا دوجو دنتسي نأ:وه لسلستلا (۳)

 اذهو .ةياهن نود للعلا عم ًالسلست اذكهو ءاهيف ةرثؤم ةثلاث ةلع ىلإ يهو ءاهيف ةرثؤم
 ليحتسم ًالعف اهنم دوج رم وه اميف وأ «تانكمملا نم دجو اميف ةياهن نود لسلستلا

 =ةدع اوركذ دق ةقطانملا ناك نإو لسلستلا ةلاحتساب ةمكاحلا يه ةهادبلاو .ًالقع
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 ءِداَجيإلا َلاَح ِة َرذُقْلاَو ِقوُلْخَمْلا َنْيَب ب ٍلِصاَحْلا يعل ؛ ؛ “ها :اهِناَنَو

 . ةَلوألا ي اًعْمَج :فاَفيْشالا د حص ؛ىلاَعَت يِراَبْلا ىَلِإ بين اّمَلَ

 ل داوس ٍةَفِصََتُم تاد ىَلَع لدي ىَتشملا َنِم نم هوحختو ُدَّوْسألا (ةلأسم)

 Ds) ده خص

 .”' مسج ُدَوْسألا» :ةَّحِص ٍليِلَدِ ريغ مسج نِ ٍصوُصُخ ىلع

 َسْيَلَو ." جْيَرُس ننإَو ءيِضاَقْلِل اًفالخ ءاّساَيِق هللا تينت ال(ةلأشم)
 ٍلُجَر» وخت وحن يف - 0 ء(لجَر» رخت ىف فالخلا

 .«قيبطتلا ناهرب» :ىمسي ام اهحضوأو اهرهظأ .لسلستلا اذه ةلاحتسا تابثإل ؛نيهارب =

 .۸*ص ىناجرجلل تافيرعتلا .717#-75#ص ةفرعملا طباوض :رظنا
 )١( أ :نم طقاس «هنآ» فرح 1

 ىلع اهنم لك لدي «بورضملاو «براضلاو «ضيبألاك تاقتشملا نم هوحنو دوسألا (۲)

 الو ءداوسلاب ةفصتم ام تاذ ىلع لدي ًالثم دوسألا نإف .ةفصلا كلتب ةفصتم ان تاذ

 ىلع وهف كلذ نم ءيش هنم ملع نإف .هريغو مسج نم تاذلا كلت صوصخ لع لدي
 نإ» :انلوق نأ كلذ ىلع لدي يذلاو .هامسم نم ًاءزج هنوك رابتعاب ال «مازتلالا قيرط
 هنأل ؛ميقتسم ريغ ناكل «مسجلا صوصخ ىلع دوسألا لد ولو .ميقتسم «مسج دوسألا

 الب راركتلا موزلل ؛ميقتسم ريغ وهو .«مسج داوسلا وذ مسجلا» :هانعم نوكي ذئنيح
 .ةدئاف

 هل ٌراعشإ ال قتشملا» :هلوقب عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هررق ام نسحأ امو

 «هريغ الو ناويح ىلع لدي الو ءداوس اهل تاذ ًالثم دوسألاف .«تاذلا ةيصوصخب

 .«هريغ الو ناسنإ صوصخ ال «ةايح اهل تاذ ناويحلاو
 بكوكلا حرش .؟١/88 رصتخملا نايب :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ١/ تومحرلا حتاوف 5940/١-191. يلحملا حرش عم عماوجلا عمج .۲۲۱/۱ رينملا

 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ١87/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .

 ىلع سايقلاب اهتوبث يف اوفلتخا مث .فيقوتلاو لقنلاب ةغللا توبث ىلع ءاملعلا عمجأ (*)
 :نيلوق
 متاح نباو «يفريصلا ركب وبأو «ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .ًاقلطم عنملا :لوألا لوقلا

 نباو «يلازغلاو «ناطقلا نب نيسحلا وبأو «ينيوجلا نيمرحلا مامإو «ينالقابلا ذيملت

 «ناهرب نباو «دادنم زيوخ نباو «بجاحلا نباو ؛يدمألاو «يربطلا ايكلإو «يريشقلا
 .ةيفنحلاو

 وبأ ذاتسألاو «جيرس نباو «ةريره يبأ نب يلع وبأ :لاق هبو .زاوجلا : يناثلا لوقلا

 =وهو «يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلاو «يربطلا بيطلا وبأ يضاقلاو «ينييارفسإلا قاحسإ

 ؟همل



 باتك يف يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا هنع هلقن «يعفاشلا مامإلا نع لوقنملا =

 ىلع هساقو «راج كيرشلا نإ :ةعفشلا ىف» :لاق ثيح ىعفاشلا صن نع «ليصحتلا»

 «ىعفاشلا بهذم نم رهاظلا هنإ :كروف نبا لاقو .«ةراج لجرلا ةأرما» برعلا ةيمست

 هلقنو «؟كراج مأ كيلإ برقأ كتأرما :لاقي ةعفشلا ةلأسم يف راج كيرشلا» :لاق ذإ

 :۳۳۹/۰ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو «نييوحنلا نم نييرصبلا نع يزارلا ميلس
 ىلع ىبأو ىنزاملاك ةيبرعلا ءاملع رثكأ لوق هنأ ."ه!/١ صئاصخلا ىف ىنج نبا لقن»

 ا ١ .يزارلا رخفلا مامإلا هراتخاو .«يسرافلا
 وهو «ًاسايق برعلا ةغل يف نأ مهنم ذش نم الإ ةغللا لهأ عمجأ» :سراف نبا لاقو

 .هيوتسرد نبا لوق

 نوكيف «ىعرشلا سايقلا نع ىنغتسي ةغللا ىف سايقلل تبثملا نأ :فالخلا ةدئافو

 يف سايقلا ركنأ نمو «صنلاب شابنلا ىلع عطقلاو ءذيبنلا براش ىلع دحلا باجيإ
 .عرشلاب كلذ توبث لعج ةغللا

 «هرصتخم يفو ١5ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠٠٠/١ ماكحإلا يف يدمآلا ّمِعَو
 توبثلا ملسم يف يراصنألا نيدلا ماظنو ١٠١١/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو
 لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو ٠۸١/١ تومحرلا حتاوف يف روكشلادبع نبا هحراشو

 بيرقتلا» هباتك يف هب حرص يذلاو ءزاوجلا هنع اولقنف «يضاقلا نع لقنلا يف 4١ص

 يذلا حيحصلا وهو .نورخآ هعنمو» :لاق ثيح .عنملا وه امنإ ۳١١/١ «داشرإلاو

 هذه يف مالكلا ليصفت رظنا ۷۲٠ص لوخنملا يف يلازغلا هنع هلقن اذكو.«هب لوقن
 ١/ ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا ٠٠١. ص يعفاشلا مامإلل ثيدحلا فالتخا :يف ةلأسملا

 لوخنملا ٠١١/١-٠۳۲١. ينيوجلل ناهربلا .اهدعب امف ۱۹٤/١ ينيوجلل صيخلتلا . 1
 يزاريشلل ةرصبتلا ۱۸١/١. عمللا حرش .٠ص يزاريشلل عمللا .۷-١۷۲ص يلازغلل

 ماكحإلا ."98/8 يزارلل لوصحملا ."#77-4ص يبرعلا نبال لوصحملا .444 ص

 بجاحلا نبال ىهتنملا ."408ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت 50/١. يدمآلل

 -۲۲۳/۱ رینملا بكوكلا حرش 1١١/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا .؟55ص

 طيحملا رحبلا .۳۹۷/۱-۳۹۸ عماسملا فينشت 188/١. تومحرلا حتاوف .4

 داشرإ .۷٥ص سراف نبال يبحاصلا ١//561. ينج نبال صئاصخلا .550 ١/ يشكرزلل

 .4١ص يناكوشلل لوحفلا

 .549ص يف هتمجرت تقبس :ينالقابلا يضاقلا

 هيقفلا «سابعلا وبأ ءيضاقلا يدادغبلا جيرس نب رمع نب دمحأ :وه جيرس نبا-
 تغلب يتلا ناسحلا تافلؤملا بحاص «هرصع يف ةيعفاشلا خيش .ءملكتملا يلوصألا

 =ةنس يفوت .؟سايقلا لاطبإ يف دواد نبا ىلع درلا» لوصألا يف اهنم روهشملا «ةئامعبرأ
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 ٍةَبِمْسَتِب اًفاَحْلِإ ؛ُهْنَع ٌتوكْسَم ىَّمَسُي آل :ْيأ لِعاَمْلا [ب/4] / عْفَرَو أ

 ِقِراَّملاَو ءريِمْحَتلِل ِ؛ِذيِتِل ٍرْمَكحْلاَك ءاَمَدَعَو اًدوُجُو ُهُمِرْلَتْسَي ىَنْعَمِل نعمل
 وأ ءلْقَتِب الإ ؛مّدَحُمْلا جاليإلل ؛ِطِئالِل يِناَرلاَو ةَيْفَح ٍدِجآلِل ؛شاَبّتلِل

 .لمَتْحُمْلاب ِةَعَللا ُتاَبْنِإ :انَل ."”هيمغعَتِل ِءاَرْفَتْسإ

 عل

 بلا َنِم ِِنْوَك َعَم َراَدَو :اكْلُق .اًمَدَعَو اًدوُجُو ُهَعَم مسالا راد :اواگ
 ظ .ًالّبقَو ءّيَحْلا َلاَم ِهِنْوَكَو

 .َتَبَت اَمَل ءٌعاَمْجِإلا ًالْوَل :اَنلُق .ّدِجاَو ىَتْعَمْلاَو ءاَعْرَش َتَبَت :اولاق

 هلال آل ءِساّيِقلاب اإ «ميمغتلا تول ام ؛ِذيبلا دحَو شالا مط
 . ٍسايِقْلاِب ٌرْمَح وأ «ٌقِراَس

 چچ >2

 44/١. نايعألا تايفو .۲/۳ يربكلا ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .ه"05 =

 ٠٠١/١. نيبملا حتفلا ۲٤۷. /۲ بهذلا تارذش

 )١( (ِنّيعَمِل ةيمستبا لدب ؛ِنّيَعُمْلا ةيمستبا :ش :يف .

 .«ميمعتل ءارقتسا» لدب «ميمعتلا ءارقتسا وأ» :ش ءأ :يف (؟)
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 “فورخلا #3

 «نِم» َرْحَن َّنَأ : ِةيموُهْفَمْلاِب ٌلِقَتْسَي آل ُفْرَحْلا :ُمِهِلْوَق ىتغَم : فوُرُحْلا
 وختو (©"َهِقَّلَعَتُم ُرْكِذ ٌيِداَرْثإلا اًهاَنْعَم ىَلَع اًهِيَلألِد يِف طوُرْشَم (ىَلِإ)َو

 اَماَو . كلذ اهيف ِطوُرْشَم ريع یھ لاو فَأَدْتِباَو ,اءاّهتنالا»و «(«ءاَديِبالا» ا

 ال ةدرفملا ظافلألا يناعم نم هتفرعم ىلإ هيقفلا جاتحي ام :انه فورحلاب دارملا (1)
 .اهلوادت رثكي فورظو ءامسأ اهعم ركذ دق هنأل ؛لعفلاو مسالا ميسق وه يذلا فرحلا

 قالطإ باب نم مالكلا ءازجأ اهنأل وأ رثكألا رابتعاب ًابيلغت كلذ ىلع «فورحلا» قلطأف
 .ءاهقفلاو نييلوصألا حلطصم اذهو .لكلا ةدارإو ءزجلا

 نم اهنأل ؛اهيلإ يلوصألا جاتحا امنإو» ٠٠۳/١: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 ديسلا نبا لاق .اهيناعم فالتخا ببسب ةيهقفلا ماكحألا فلتختو «برعلا مالك ةلمج

 ملع ىلإ ةرقتفم ةيهقفلا ةقيرطلا نإف :هدصقمو هضرغ لمأت نمع ربخي ؛يوحنلا
 :دوسألا يبأ لوق هلثمو اهلثم نإو «برعلا مالك ٍلوصأ ىلع ةسسؤم «بدألا

 هاهنابلب هما ةتذَعاهوخأ ةّللَفٴةنكتوأاهنكيالنإف

 .5"ص فالتخالا تبجوأ يتلا بابسألاو يناعملا ىلع هيبنتلا يف فاصنإلا :رظنا
 عماسملا فينشت ۲۲۸/١. رينملا بكوكلا حرش ۳۸۷/١. يدربراجلل جاهولا جارسلا
44/۱. 

 :امهانعم ناك ءاعم امهقلعتم ركذ اذإ «ىلإ»و «نم» نأ ىلع صن عضاولا نأ :يأ (۳
 ال ءًالصأ ىنعم امهل نكي مل امهقلعتم وه ام امهعم ركذي مل اذإو .ءاهتنالاو ءادتبالا
 .امهريغ الو ءاهتنالاو ءادتبالا

 يف امهنم دحاو لك ناف ؛لعفلاو مسالا نع «يدارفإلا» :هلوقب بجاحلا نبا زرتحاو

 «هقلعتم ركذب ةطورشم «بيكرتلا ةلاح هل نوكت ىتلا :يأ ةيبيكرتلا يناعملا ىلع هتلالد

 رابتعاب وه امنإ ًاربخ لعفلا نوكو «لعفلا رابتعاب وه امنإ ءًالعاف مسالا نوك نإف
 نايب :رظنا .امهقلعتم ركذ ةيدارفإلا امهيناعم ىلع امهتلالد يف طرتشي مل نكل .أدتبملا
 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 7557/١. رينملا بكوكلا حرش ١/"7557. رصتخملا
86 

 اهتلالد يف طرتشي مل «ىهتنا»و (أدتبا» وحن لعفلاو ««ءاهتنالا»و «ءادتبالا» وحن مسالا (۳)

 ىنعم اذكو ءءاهتنالاو ءادتبالا ىنعم مهفي اذهلو ؛اهقلعتم ركذ ةيدارفإلا اهيناعم ىلع
 نم مهفي ال امهانعم نإف «ىلإ»و «نم» فالخب .اهمقلعتم ركذ نودب «ىهتنا»و «أدتبا»

 7757/١. رينملا بكوكلا حرش 7557/١. رصتخملا نایب :رظنا .امهقلعتم ركذي نأ ريغ
 ١188/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش
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 ريف ءرمأل ؛اَهَقَلَعَتُمِب لإ رَكْذت مل ْنِإَو «(َتحَتاو ««َقوَُفَو ءاوُذ» وحن

 ؛«بجاص» ىَئْعَمب ؛وُدلا ٌعْضَو نأ ْنِم َمِلُع امِل ؛َكِلَد اًهيِف ورش

 ر 5 ٍفاَضُمْلا َرْكِذ ىَضَتْقِإ «سانجألا ٍءاَمْسَأِب ٍفْضَوْلا ىلإ هب َلَّصَوَتْيِل

 كلذ ىف صاح ولع ىلإ هب َلَصَوَتيِل ؛(ِناَكَم» ىَنْعَمِب «ٌقْوَف» عضو

 .يِتاَوَبْلا َكِلَدَكو

 َدْنِع "اوّيِعَم ًالَو ءِبيِتْرَتِل آل ,"!ِقَلْطُمْلا عْمَجْلِل واَوْل» لأسم
 .َكِلَذَك اَن َةَمِئأالا نع لقا : ال . °“ ققحملا

 لب «ةبحص مهفُت ال يتلا ةيئاطلا «وذا نع «بحاص ىنعمب» هلوقب بجاحلا نبا زرتحا (۱)

 . يذلا ىنعمب يه

 وه عمجلا قلطمل اهنوكب ريبعتلاو» ۲۳٠/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق (۲)

 ‹۷١٠ص ينادلا ىنجلا يف يدارملاك- قلطملا عمجلل اهنوكب ربع نم امأو .حيحصلا ش

 انه بجاحلا نباو ٠٥۷/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ٤٠٠ص لصفملا يف يرشخمزلاو

 ١/ توبثلا ملسم بحاصو ١//417*7« جاهولا جارسلا يف يدربراجلاو ءرصتخملا ىف

 هيف لخديف «ءيشب ديمي مل يذلا وه قلطملا نأل ؛دارملاب فاوب سيلف ”مهريغو ۲۹

 ا ةيعملاب ديقلا هيف لخدي الف «ورمعو ديز ماق» :ًالثم انلوق وهو .ٌةدحاو ٌةروص

 :هانعمف عمجلا قلطم امأو .قالطإلا نع دييقتلاب اهجورخل ؛ريخأتلاب الو ميدقتلاب
 .ها .اهلك روصلا هيف لخدت ذئنيحف ‹عمج

 نودب دحاو مكح يف هيلع فوطعملاو فوطعملا عمج ىلع لدي «واولا» نأ :ينعي (۴)

 .واولا ةلالد جراخ نم وه امنإف ةيعم وأ بيترت دجو نإف «ةيعم وأ بيترت ةظحالم

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةفطاعلا «واولا» يف ءاملعلا فلتخا )٤(

 :لاق هبو .ةيعم الو بيترت ىلع لدت ال :يأ ‹عمجلا قلطمل اهنإ :لوألا لوقلا

 : مهنم ةيفنحلا رثكأو «ليقع نباو «ماشه نباو «ينج نباو «جارسلا نباو «هيوبيس

 رخآ يف يزاريشلاو «ينيوجلا :مهنم ةيعفاشلا رثكأو «يزابخلاو «يسخرسلاو «يودزبلا
 ‹«باطخلا وبأو ءىلعي وبأ :مهنم ةلبانحلا رثكأو «ةيكلاملاو «يزارلاو «هيلوق

 .مزح نبا لوق وهو ةيميت نب دجملاو

 زرطملاو «بلعثو ءريرضلا ماشهو «برطق :لاق هبو .بيترتلا ديفت اهنإ : يناثلا لوقلا

 (درفملا» هفنصم يف يرابنألا نبا ناك نإو  مهنع لقن اميف يِعبّرلاو ءدهازلا رمع وبأ

 :مهنم ةيعفاشلا نع رهتشاو «- حيحصب ب سيل لاقو «مهنع لقنلا اذه يف ككش دق

 = يف هنع عجر هنكل «ةرصبتلا يف يزاريشلاو - يكبسلا نبا هنع لقن اميف - يدرواملا
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con®مام اما. هامان هاو واو واو وهام مه هافاو هدفا هاف او او د وافاه هاه هافه هاو واو وهاهو هاه هادو او و و هاف افاق هاه واو  

 ءارفلا ىلإ لوقلا اذه بسنو .ةيميت نب دجملا هنع هلقن ةلبانحلا نم يناولحلاو .عمللا -
 .«ءارفلا باتك يف هرأ مل» :لاق ثيح يفاريسلا هركنأ دقو

 ناك اذإ هلحم «بيترتلل «واولا» نأ يف فالخلا :«حاضيإلا حرش» يف روفصع نبا لاق

 ال اهنأ فالخ الف «ورمعو ديز مصتخا» :وحن امأف ءدحاو نم هرودص نكمي لعفلا

 .«بيترتلا يضتقت

 عامجإلا ىوعد نأ ىلإ بيترتلاب نيلئاقلا بهذم لقن نم نيبت - ١ :نيرمأ ىلع هبنأو
 ةفوكلاو ةرصبلا ةاحن نأ نم يليهسلاو «يفاريسلاو «يسرافلا يلع وبأ اهقلطأ يتلا
 .ةحيحص ريغ بّترت الو قلطملا عمجلل «واولا» نأ ىلع اوعمجأ

 : لاق ثيح يعفاشلا مامإلا ىلإ بيترتلاب لوقلا ٠٠١/١ هلوصأ يف يسخرسلا مامإلا بسن - "

 'امإلا عمجب يعفاشلا مامإلل نآرقلا ماكحأ تعبتت دقو .«نآرقلا ماكحأ يف يعفاشلا هركذ»
 هيف هدجأ ملف «قلاخلادبع ينغلادبع خيشلا ةكراشمب يرثوكلا دهاز خيشلا قيقحتو يقهيبلا

 يناعمسلا نبا ريكن دتشا دقو ءطلغ وهو يعفاشلل بيترتلا نييوحنلا نم زابخلا نبا ىزعو
 . يعفاشلل كلذ بسن نم ىلع مهريغو يزارلا رخفلاو روصنم يبأ ذاتسألاو

 سيلو .ةيفنحلل ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هبسنو ؛ةيعملل اهنإ :ثلاثلا لوقلا

 عمجلل هنأ يف فالخ ال١ :يفنحلا تومحرلا حتاوف بحاص لاق .كلذك رمألا

 قلطمل اندنع يهو» :رارسألا فشك يف يفنحلا يراخبلا زيزعلادبع لاقو .«قلطملا

 فشك هحرشو رانملا يف يفسنلا مامإلا حرص اذه لثمبو «عمجلا قلطمل يأ فطعلا
 .حيحص ريغ ةيفنحلل ينيوجلا مامإلا هبسن ام نأ كلذب ملعف .رارسألا

 :ىرخأ بهاذم ةسمخ اهيف ةلأسملا هذه نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 .دربملا بهذم وهو ءءاشنإلا يف عمجلاو ءرابخإلا يف بيترتلا ديفت اهنأ :لوألا
 .ةيفنحلا ضعب ىلإ بوسنم وهو «ةيعملل اهنأ : يناثلا
 .ةيميت نب دجملا هركذ ءابيترت الو اعمج ديفت ال اهنأ :ثلاثلا
 . كلام نبا لوق وهو «ةلقب همدقتلو «ةرثكب فوطعملا رخأتلو «ناحجرب ةيعملل اهنأ : عبارلا

 يهف رخآلا ةحص يف أطرش هيلع فوطعملاو فوطعملا نم لك ةحص ناك نإ :سماخلا
 ةدوسملا :رظنا .ةلبانحلا نم رفعج نب ركب ىبأ نع ةيميت نب دجملا هلقن .بيترتلا ديفت
 رارسألا فشك .اهدعب امف ١١١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ."٠٠ص ةيميت لآل
 15١. /؟ يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشكو ۲۷۹/١. يفسنلل

 ٤۲٤ ٤۲۸ ۳۲۰/۱ هيوبيس باتك :يف «واولا» يناعم ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 نبال وحنلا يف لوصألا .اهدعب امف 058/١ ماشه نبال بيبللا ينغم ۸. 5١6/54.

 ناهربلا 555/١. ينيوجلل صيخلتلا .55ص يناعمسلا نبال عطاوقلا .58/؟ جارسلا
 -؟*١ص يزاريشلل ةرصبتلا .اهدعب امف 7/١ نيسحلا يبأل دمتعملا 117/١. ينيوجلل
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 ألا

 عم دس بابا اوُلخدآَوإط ٌصَقانتَل ءِبِترَتِل اك ْوَل :َلِدْفْسُأَو
 دْيَر "”[ئاج] :َناَكلَو .(وّرْمَعَو ٌدْيَر َلَئاَقَت» : حصي لَو 1/۱۰ /.یرخ

 رر ع

 00 اَمِل ؛ راَجَم هناب َبيِجَأَو . اًضقاََ لبق ءاًريِركَت دعب وڙرمعو
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 .وريَغ ْنِم ْداَمَتْسُم ُبيِتدَّتلا : انلق الق 0 هاو دَحْساَو اوُعكراو :

 “ردنا : "9[مالَّسلا ِهْيَلَع] َلاَكَو ."”4ةَوْرَمْلاَو اًفَّصلا َّنإ» :اوُناَق
 07 هللا

 .٠٠*ص يبرعلا نبال لوصحملا .868ص يلازغلل لوخنملا "5ص عمللا .اهدعب امف
 مزح نبال ماكحإلا .۸4 /# يزارلل ريبكلاريسفتلا .اهدعب امف 75/١” يزارلل لوصحملا

 ۲۲۹/۱ رینملا بكوكلا حرش .۳٥ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت . 0١

 رحبلا ۳۸۷/١. يدربراجلل جاهولا جارسلا 454/١. عماسملا فينشت .اهدعب امف

 ١61-١74. ص ينادلا ىنجلا 0/١. يدمآلل ماكحإلا 567/١. يشكرزلل طيحملا

 ٠٠١ /؟ نآرقلا مولع يف ناقتإلا .اهدعب امف 48/4 يشكرزلل نآرقلا مولع يف ناهربلا

 لصفملا .اهدعب امف ۹۹ص لوصفلا حيقنت حرش . ۱۱۷ص يبحاصلا .اهدعب امف

 . ١١١١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .455/*نارقألا كرتعم ١". 4ص يرشخمزلل

 ينانبلا ةيشاح عم عماوجلا عمج ىلع يلحملا 144/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 فشك ١5١. /؟ يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك 5784/١. تومحرلا حتاوف 5.0

 .اهدعب امف 2٠١/١ يسخرسلا لوصأ ۲۷۹/١. يفسلل رارسألا
 ج اولوقو ادجس بابلا اولخدا ول :اهمامتو .۷ :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 :ةيآلا .كاَدْجْس با اولا و ةع اولو : فارعألا ةروس يف ىلاعت هلوق عم

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا نم س نيجوقعملا نيي ام

 :ةيآلا جحلا ةروس

 اوُمَكْرإ# :ىلاعت هلوق نم دافتسم بيترتلا نأ ملسن ال انأب هنع بجاحلا نبا باجأ

 نايب :رظنا .«يلصأ ينومتيأر امك اولص» :هلكي هلوق وهو اهريغ نم لب ئاوُدُجْساَو
 فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم ١91/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 559/١. رصتخملا

 . ىناجرجلا
 .81١/:ةيآلا ةرقبلا ةروس
 .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 رمألا ةغيصب امأ .أ :يف وه امك ملسم حيحص يفو .«اوءدبا» لدب «أدبأ» .أ : يف

 .مهننس يف يقهيبلاو ينطقرادلاو يئاسنلا دنع يهف .ش «لصألا :يف وه امك «اوءدبا»

 -عنم اند امل هلك هللا لوسر نأ :ليوطلا هثيدح يف امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج نع
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 , “«اوُعَدْبِإ» ىلإ جیټحا امل ؛ُهَل ناک ول انف

 نمو :لُق :َلاَقَو .ىَوَع ْدَمُف ءاَمْهاَصَع ْنَمَو : ٍلِئاَق ىَلَع در: اولا
 قفز ور

 ."”4ةَلوُسَرَو هللا ىصع

(00 

00 

 يف ريثك نبا لاق هب هلل أدب امب أدبأ» هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ# :أرق افصلا
 . «هظفل اذهو ملسم هاور» : :86 ص بلاطلا ةفحت

 -8857/7 )١49( ثيدح .كِللك يبنلا ةجح باب «جحلا باتك يف ملسم هاور ثيدحلا
 ًارصتخم 7557/8 فاوطلا يتعكر دعب لوقلا باب .كسانملا باتك يف يئاسنلاو .47
 افصلا ركذ باب يفو «بابلا اذه ىف «أدبن» ظفلب ًاضيأ ًارصتخم هاورو .«اوؤدباف» ظفلب
 ام لوأ فوطي فيك : باب يف ًارصتخم ا ًاضيأ رباج ثيدح جرخأو ۲٠٠/١. ةورملاو
 ؟مدقي

 يفو .رجحلا ىلإ رجحلا نم لمرلا :باب يفو ؟رجحلا ملتسا اذإ ذخأي هيقش يأ ىلعو
 .فاوطلا يتعكر يف ةءارقلا :باب

 دنع ةي هتءارق ركذي ملو .افصلا ىلع ليلهتلا بابو ءافصلا ىلع ريبكتلا :باب يفو
 .جحلا كسانم باتك يف :دواد وبأ هجرخأو .؟778/8-141 يئاسنلا ننس :رظنا .افصلا
 هجرخأو .هلوطب ٤٥٥/۲-٤٦٤ (۱۹۰۵) مقر ثيدح اي يبنلا ةجح ةفص باب
 مقر ثيدح ةورملا لبق افصلاب أدبي هنأ ءاج ام باب <« «جحلا باوبأ يف :يذمرتلا
 نسح ثيدح اذه» :هنع لاقو .اهب هللا أدب امب أدبن» هظفلو ًارصتخم ۲۰۷/۳ (450)
 أدب نإف «ةورملا لبق افصلاب أدبي هنأ ءملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو .«حيحص
 .«افصلاب أدبو هةم مل افصلا لبق ةورملاب
 مقر ثيدح يعسلا يف افصلاب ءدبلا باب جحلا باتك يف أطوملا يف كلام هجرخأو

(AD٠. . . أدبن» هظفلو ارصتخم ۴۷۲/۱  

 رمألا ةغيصب امأ .أ :يف وه امك ملسم حيحص يفو .«اوؤدبا» لدب «أدبأ» .أ : يف
 .مهننس يف يقهيبلاو ينطقرادلاو يئاسنلا دنع يهف .ش .لصألا :يف وه امك «اوؤدبا»
 نم» :لاقف ب يبنلا دنع بطخ ًالجر نأ :هنع هللا يضر متاح نب يدع نع

 سئب» :خكَي هللا لوسر هل لاقف .؛ىوغ دقف امهصعي نمو ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي
 باتك يف ملسم هجرخأ ثيدحلا اذه .«هلوسرو هللا صعي نمو :لق «تنأ بيطخلا
 ىف دواد وبأ هجرخأو .ه447/7؟ (48) ثيدح ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا
 هجرخأو )1١484( 510/١. ثيدح .سوق ىلع بطخي لجرلا باب «ةالصلا باتك
 يئاسنلا هجرخأو .هوحنب ؟هو/ه )٤۹۸۱( ثيدح (48) باب ءبدألا باتك يف ًاضيأ
 هدنسم ىف دمحأ مامإلا هجرخأو 9١. /5 ةبطخلا يف ه هركي ام باب 8 باتك يف
 = ۳۷۹/٤ دنسملا يف ًاضيأ هجرخأو .«ىوغ دقف» هرخآ فذحب نكلو هظفلب "1/5
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 .اًهيِف َبيِتْوَت آل اَمُهَئيِصْعَم أ ٍليِلَدِ ؛ ميِظحّتلاِ همْسإ ٍداَرْفِإ كرل :الق

 ْتَعَقَو ءٌقِلاَطَو ؛ ٌقِلاَطَر «ٌقِلاَط ِتْنأ :اهب ٍلوُحْمَمْلا رْبَعِل لاق اَذِإ :اولاق

 لوقو .'0ُعيِحَّصلا رهو «عَمْلاب َبيجأَو . اّن ٌنِلاَط ِتْنَأ ِفالخپ ةَدِحاَو

(1) 

 هلوسرو هللا عطي نم» :لاقف ءامهدحأ دهشتف لب هللا لوسر ىلإ نالجر ءاج» : ظفلب

 .«تنأ بيطخلا سئب» : ةي هللا لوسر لاقف .ىوغ دقف امهاصع نمو ءدشر دقف

 . مق

 .لجرلا ىلع ةي يبنلا راكنإ ببس يف ءاملعلا فلتخا دقو

 هللاو# : ىلاعت هلوق ريسفت يف ركذ ةيطع نبا نأ ملعاو» :ربتعملا يف يشكرزلا لاق

 يف فقو هنأل ؛بيطخلا مذ امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ .«هوضري نأ قحأ هلوسرو

 نأ نم بجاحلا نبا هب باجأ ام فالخ اذهو .دشرلا ىف ف يصاعلا لخدأف «امهيصعي»

 هنأ هيف سيل هنأل ؛ ثيدحلا رهاظل هتفلاخم عم «ميظعتلاب ىلاعت همسا دارفإ كرتل ؛ مذلا

 .فقو

 ريمضلا يف هكيرشتل ؛هيلع ركنأ امنإ» :ءاملعلا نم ةعامجو ضايع يضاقلا لاقو

 نأ :باوصلاو . . . همسا ميدقتب ىلاعت هلل ًاميظعت فطعلاب هرمأو «ةيوستلل يضتقملا
 ازومرلاو تاراشإلا بانتجاو .حاضيإلاو طسبلا اهنأش بطخلا نأ: يهنلا ببس

 دق ريمضلا اذه نأب :هفعضو «يوونلا مامإلا هضتري مل ضايع يضاقلا هلاق يذلا اذهو

 ٌبحأ هلوسرو هللا نوكي نأ» . . :هلوقك 85 هللا لوسر مالك نم ثيداحألا يف رركت

 سيل هنأل ؛انه ريمضلا ىئ امنإو» :لاق مث .ثيداحألا نم هريغو .«امهاوس امم هيلإ

 فالخب .هظفح ىلإ َبرقأ ناك ءهظفل َّلق املكف .مكح ميلعت وه امنإو ‹ظعو ةبطخ

 تبث ام اذه ديؤي اممو .هب ظاعتالا داري امنإو ءهظفح دارملا سيل هنإف : ظعولا ةبطخ

 هللا لوسر انملع : : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع حيحص دانسإب دواد يبأ ننس يف

 ءدشر دقف هلوسرو هللا عطي نم ٠ .هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا» :ةجاحلا ةبطخ وب

 . ها ...(هسفن الإ رضي ال هنإف امهصعي نمو

 ربتعملا يف يشكرزلا هركذ .يجرزخلا سامشلا نب سيق نب تباث:وه بيطخلا لجرلاو
 : يف ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رظنا ٦۰۸ص بلاطلا ةفحت ققحم نع ًالقن-

 حرش 5--15١. ملسم ٍحيحص ىلع .يوونلا حرش 59/١". يزارلل لوصحملا

 طيحملا رحبلا 4٠-41. /5 ًاضيأ هيلع يدنسلا ةيشاحو يئاسنلا ننس ىلع يطويسلا

 .86ص ريثك نبال بلاطلا ةفحت .اهدعب امف ۲٠/۲ يشكرزلل

 يف نأب لوقلا نإف .نيتروصلا نيب قرفلا ققحت ملسن ال انأب بجاحلا نبا باجأ

 باحصأ ضعب :لاق اذهبو .ًاضيأ ًاثالث عقت لب «عونمم «ةدحاو عقت» .: :ىلوألا ةروصلا

 = .فسوي وبأو دعس نب ثيللاو «ىليل يبأ نباو «ةعيبرو «لبنح نب دمحأو كلام

۲٦ 



 N ۸$ ا. ا مث لم هَ ٌرهظألاو» :كِلاَم

 03 يِنْعَي ءاَهب ٍلوُحْدَمْلا يِ ُهَلاَق امن م

 ىا يف يوني لَو باللا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 9ةكِعِيِبَط ٌةَبَساَتُم ِهِلوُلْدَمَو ٍظْمّللا َنْيَب َسْيَل .عضَوْلا ء َُدِتْبِإ : '"”ُثِلاَغلا

 نبا دنع حيحصلا وهو ًاثالث هعوقوب ميدق لوق يعفاشلا نع لقنو «نسحلا نب دمحمو
 .بجاحلا

 ملسن ال انأب ؛ةمزالملا عنمب ىلوألا ةروصلا يف ثالثلا عوقو عنم نم هنع باجأ دقو

 ةروصلا يف «اثالث» نأل كلذو .نيتروصلا نيب قرف نكي مل .قلطملا عمجلل تناك اذإ

 مالكلا ةمتت نم «اثالث» :هلوق نوكيف ؛قلاط تنأ» :هلوقب هدصق امل ريسفت ةيناثلا

 هلوق عقي مل هنإف ىلوألا ةروصلا فالخب .هرخآب مالكلا نأل ؛ثالثلا عقيف لوألا

 عقوف ءظافلألا بترت ةبترتم تاءاشنإلاو .«قلاط» :هلوقل ًاريسفت «قلاطو قلاطو...
 :رظنا .ةنونيبلا دعب اهيلع قالطلا عقي ملو ءاهب تنابف .ةدحاو «قلاط تنأ» 3

 دعسلا ةيشاح عم ۱۹۲/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 5١/١. يدمآلل ماكحإلا

 ۲۷۳/١-۲۷٤. رصتخملا نايب . يناجرجلا فيرشلاو

 لوخدملا ةروص يف تاب ثالثلا عقي هنإ : كلام لاق هنأب ضرتعملا ىلع بجاحلا نبا باجأ
 هب تدرأ» : جوزلا لاق اذإ ؛ديكأتلا ىلع لمحت مل :يأ «ديكأتلا يف هتين ربتعت ملو ءاهب

 نوكتف «ديكأتلا يف هتين ربتعت ملو .اهب لوخدملا ةروص يف واولاب ثالثلا عقي امك . «ديكأتلا

 ريغ روص يف ال ءاهب ديكأتلا ةين رابتعا مدع يفو ءاهب لوخدملا ةروص يف ّمُث ةلزنمب واولا

 .كلام بهذم ىلع اهب لوخدملا ريغ يف واولاب ثالثلا عوقو مدع مزلي ملف .اهب لوخدملا
 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۳۴ /9 ةمادق نبال ينغملا 8١. /؟ دهتجملا ةيادب : رظنا

 ١/ ۲۷۳-۲۷٤. رصتخملا نايب . يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم 7

 ةمئألا دحأو ةرجهلا راد مامإ «يحبصألا كلام نب سنأ نب كلام :وه كلام مامإلا

 ناكو «ةنيدملا يف كلامو دحأ يتفي الو «يأرلاو ثيدحلاو هقفلا نيب عمج «ةعبرألا

 هل ىور «أطوملا» يف ثيدحلا عمج ادج ةريثك هبقانم لك هللا لوسر ثيدح مظعي

 .584 /۳ نايعألا تايفو :ىف هتمجرت رظنا .ه۱۷۹ ةنس ىفوت .ةتسلا بتكلا باحصأ

 ةركذت . ٠١١/١ نيبملا حتفلا .۲۸۹/۱ بهذلا تارذش .5؟/١ بهذملا جابيدلا
 ۲٠۷/١۱. ظافحلا

 ةيشاح :رظنا .اهيلع ملكتلاب بجاحلا نبا دعو يتلا ةعبرألا رومألا نم ثلاثلا : يأ

 187/١. دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا

 لعج هنأل لب ؛امهنيب ةبسانمل تسيل ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد نأ ىلإ روهمجلا بهذ

 ضعبو «يرميصلا ناميلس نب دابع بهذو .عضولا قيرطبو هب ًافرعمو «هيلع ةمالع
 ةيعيبط ةبسانمل ؛ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد نأ ىلإ ةلزتعملا ضعبو «فورحلا ءاملع

 "ال



 هِءْرُقْلا» ك ِهِعوُقُوِبَو .هَدِضَر ِهِضيِقَتَر ِءْيَّشلِل ِظْفَّللا عضو ٍةَّحِصِب ُعْطَمْلا
 . (ِنْوَجْلاَ

 .ِراَتْحُمْلا عِضاَوْلا ودرب صحت :الف .ٌَصَمْحَت ْمَل ءْتَواَسَت ْوَل :اوُناَق

 فالخلاو ةلأسملا 190-154١ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا ركذ دقو .امهنيب =

 ءيشلل عوضوملا دحاولا ظفللا مهمالك يف عقو له هنأ فالخلاو» :لاق مث ءاهيف

 يف جاجزلا فنصو «داضتلا راكنإ ىلإ ةغللا لهأ نم ةعامجو بلعث بهذف ؟هدضو

 قلخلل بيشقلاك هدضو ءيشلل ةدحاولا ةظفللا نأ ىلع نورثكألاو ءًافنصم كلذ

 ضيحلل ءرقلاو ءدوسألاو ضيبألل نؤجلاو «ةملظلاو ءوضلل ةفدسلاو ء«ديدجلاو
 .ها.«هريغو يعمصألا مهنم ًابتك كلذ يف نويوغللا فنص دقو ءرهطلاو

 هذه نأ دارأ نإ لئاقلا اذه نأ قحلاو» :"4/؟ طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا لاقو

 عضو نيب نأ دارأ نإو «عامجإلل قراخف «يناعملا هذه اهتاذل ةيضتقم ةلع ظافلألا
 ىنعملا ىلع ةلاد فورحلا هذه لعج ىتح ءاهلجأل ام هجو نم ًابسانت اهيناعمو ظافلألا

 «تابسانم اهماكحأو اهللع نيب نإ :ةيعرشلا ماكحألل نوللعملا لوقي امك هريغ نود
 ملع بابرأ نم ةعامج بهذم وهف «همالك نم رهاظلا وهو ءاهل ةبجوم نكت مل نإو
 «ةبوطرو «ةدوربو ةرارح نم تاقبط يف عئابط فورحلل نأ اومعز ذإ ؛فورحلا

 هظفل قباطيل ؛فورحلا كلت ةعيبط نم هبساني ام ىمسم لكل عضوي نأ بسانت ةسوبيو

 لدت هيبأ مساو همأ مسا عم صخشلا مسا فورح نأ نومجنملا معزي كلذكو «هانعمو

 ءاذه -يرميصلا يأ- دابع ىنع نإف .ةبسانملا نم امهنيب امل هتايح ةدم هلاوحأ ىلع

 الو ءمالكلا ملع يف نييعئابطلا بهذم دري امب هيلع درلاو ءءالؤه عمو هعم ثحبلاف

 .ها.«فالخ ةلأسم اهنأل ؛نيدضلل ظفللا عضو نم هب اودر ام عفني

 يرميصلا ناميلس نب دابع ىلإ هريغو 18١/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا بسن
 ىنعملا ىلع لدي ظفللا نأ :ينعي .ةيعيبطلا ةبسانملا وه عضاولا نأب لوقلا يلزتعملا
 ىهتنملا يف بجاحلا نباو 55/١« ماكحإلا يف يدمآلا مالك ريشيو .عبطلابو تاذلاب

 يأ  ريسكتلا ملع بابرأ مهو لوقلا اذه باحصأ نأ ىلإ رصتخملا يف انهو ۰۲۸ص

 بوجوب اولاق امنإ روكذملا يلزتعملا يرميصلا ناميلس نب دابعو - فورحلا ملع
 لوصحملا :رظنا .ةعضاولا يه ةبسانملا نأب اولوقي ملو «عضولا يف ةيعيبطلا ةبسانملا

 775/1١. رصتخملا نايبو 55/١. يدمآلل ماكحإلا . | 41١/١

 .اهدعب امف 181١/١ يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 197/١. ينج نبال صئاصخلا 55/١. يدمآلل ماكحإلا

 رحبلا .777/7-7 يونسإلل لوسلا ةياهن .ىناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاحو ١

 يشكرزلل بهذلا لسالس 584/١. عماسملا فينشت .57/؟ يشكرزلل طيحملا
 ۱۸٤/١-۱۸١. تومحرلا حتاوف 47/١. يطويسلل :رهزملا .198-44١ص

۸ 



 قلب وأ ءيْحَوْلاِب ىَلاَعَت هللا اَهَمَّلَع يرش ذال َلاق (ةّلأسَم)
 ٌةَعاَمَج وأ ءٌدِجاَو ُرَشَبلا اًهَعَضَو :هَِمَسْهَمْلا .ٌيِروُرَض ملو و «تاَوْضَآلا

 ِهيَلِإ ُحاَمْحُمْلا ُهْدَقْلا : ٌداتْسُألا .ٍِلاَمْطَألاَك ءِنِْئاَرَقلاَو ٍةَراَشِإلاِ ٌكيِرْعَّتلا َلَصَحَو

 ا “ئم ٌعيِمَجْلا :يِضاَقلا َلاَقَو . ُلَمَتَحُم ُهُدْيَعَو يقو ٍفيِرْمَّتلا يف

 يبأل ةيفيقوت اهنأب لوقلا 5١4/١ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا بسني مل (1)
 210/١ ناهربلاو ١74/١ صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ كلذكو «يرعشألا نسحلا
 .يرعشألا مامإلا مالك لقنب نونتعملا مهو ۳۱۸/١. ىفصتسملا يف يلازغلاو
 يناكوشلاو ٠١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو 181١/١ لوصحملا يف يزارلا هبسنو
 عمج يف يكبسلا نبا هازعو .كروف نباو يرعشألا نسحلا يبأل لوحفلا داشرإ يف
 ضعبو رهاظلا لهأو يرعشألل هبسنو «يرعشألل هتبسن فّكضو كروف نبال عماوجلا
 ۲۸ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا يرعشألل هيسنو “1 ماكحإلا يف ٌىدمآلا 59
 نم ةعامجل ۲۸١/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هبسنو .رصتخملا يف انهو
 .ةيرعشألاو رهاظلا لهأو ةلبانحلا

 .بهاذم ىلع عضاولا يف ءاملعلا فلتخا (0)
 وأ ءايبنألا ىلإ يحولاب قلخلل اهملعأو ءهدحو ىلاعت هللا وه عضاولا : لوألا بهذملا
 نسحلا يبأ نع يكحملا وهو .مهل يرورض ملع قلخبو ءيش لك يف تاوصألا قلخب
 يبأ نع 14٠/١ صئاصخلا يف ينج نبا هاكحو ؛كروف نباك هعابتأ ضعبو يرعشألا

 .سراف نبا هب مزجو .يسرافلا يلع
 تناك ثيح مئاهبلاو رويطلا تاوصأك مدآ ينبل ىلاعت هللا نم ماهلإ اهنإ :يناثلا بهذملا
 ١/ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكح .ىلاعت هللا ماهلإب اهنيب اميف اهتدارإ ىلع تارامأ
 نع هكردتسم يف يروباسينلا مكاحلا هجرخأ ام هل دهشيو «يسرافلا يلع يبأ نع 4
 : لاق مث .[" :تلصف] «نوملعي موقل ًايبرع ًانآرقإل :الت لكك هللا لوسر نأ رباج
 يف يبهذلا لاقو ءدانسإلا حيحص :لاق مث «ًاماهلإ ناسللا اذه ليعامسإ َمهْلأ»
 .ملسم طرش ىلع لوقي نأ هقح : : (هرصتخم))
 اهعضو ةعامج وأ رشبلا نم ًادِحاَو نأ ىنعم ىلع :ةيحالطصا اهنأ :ثلاثلا بهذملا
 لاق هبو .لافطألل امهيتغل نيدلاولا فيرعتك نئارقلاو ةراشإلاب نيقابلل فيرعتلا لصحو
 لهأ رثكأ نع 4١٠/١ صئاصخلا يف ينج نبا هاكحو «هعابتأو يلزتعملا مشاه وبأ
 .رظنلا
 هللا نم ةءادبلا له اوفلتخا مث سانلا نم هضعبو هللا نم هضعب نأ :عبارلا بهذملا
 هسكع امأو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا ىلإ يبطرقلا هبسنو ؟سانلا نم ةمتتلاو
 .موق هيلإ بهذ دقف

۲۹ 



 نييعت امأو «ةلدألا ضراعتل نكمم عيمجلا نأ ىنعمب .فقوتلا :سماخلا بهذملا -

 مامإو ءينالقابلا يضاقلا لاق هبو عطاق صن هيف سيلف ماسقألا هذه نم عقاوملا

 يزارلا هلاق امك نيققحملا روهمجو «ناهرَب نباو «يريشقلا نباو «ينيوجلا نيمرحلا

 .رمألا رخاوأ يف ينج نبا هيلإ لامو 2187/١ لوصحملا يف

 هلاق ام قحلاف «عقاولا نييعت ةلأسملا هذه يف بولطملا ناك هنأ قحلاو» :يدمآلا لاقو

 .؟-يرعشألا- خيشلا

 نع فقوتلا دارأ نإو ءهب سأب الف عطقلا نع فقوت نإ فقاولا» :ديعلا قيقد نبا لاقو

 .اهيفني ةيالا رهاظف نظلا

 وأ يفيقوت تاغللا أدبم نوك يف عازنلل ةرمث دوجو يف لوصألا ءاملع فلتخا

 ؟ىحالطصا

 ةرمث ال هنأ ملعلا لهأ نم عمج نع ۲۸۷/١ بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن

 ؛تركذ امنإ :مهضعب لاقو .تايضايرلا ىرجم ترج اهنإ :اولاقو ءاهيف فالخلل

 ةمادق نباو 5١/١" ىفصتسملا يف يلازغلا ةرابع تقفتاو .ةعانصلا هذهب ملعلا ليمكتل

 ىلإ قهرت الو يلمع دبعت رمألاب طبتري ال» :امهلوقب ١7١ص رظانلا ةضور يف

 هحرش يف يلحملا لقنو .«هل لصأ ال لوضف اهيف ضوخلاف «ةجاح هداقتعا

 لوصألا يف اهركذ» :لاق هنأ ناهربلا حرش يف يرايبألا نع عماوجلا عمج ىلع

 .؛لوضف

 فالخلل نإ :هلوق يدرواملا مامإلا نع رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقنو

 هلعج نمو .لقعلا لامكل انراقم فيلكتلا لعج فيقوتلاب لاق نم نإ :يهو ةرمث اهيف

 قلعتلا زاوج ةيفنحلا ضعب نع لقن امك .حالطصالا ةدم ًارخأتم هلعج ًاحالطصا

 مامإلا ىنبو .عرشلا ىلإ عوجر ريغ نم عرشلا مكح تابثإل ؛ةيفنحلا دنع ةغللاب

 يف يكبسلا نبا ركذو «ةيهقف عورف ةعبس فالخلا ىلع 18ص ديهمتلا يف يونسإلا

 يف فالخلا ىلع هئانب ةحص ىفنو يونسإلا مامإلا هركذ ام ضعب 0١ جاهبإلا

 .ةلأسملا

 :رظنا .ه١۳۲ ةنس ىفوتملا يلزتعملا مشاه يبأل بسنت ةلزتعملا نم ةقرف :ةيمشهبلا

 .ةعساتلا ةعبطلا ١٠٠ص ةلزتعملا تاقبط

 امف ۳٠۹/۱ ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ١/ يلازغلل ىفصتسملا ٠١١/١. ينيوجلل ناهربلا 174/١. ىنيوجلل صيخلتلا .اهدعب

 ١/ مزح نبال ماكحإلا 1۷/١. يدمآلل ماكحإلا ۱۸١/١. يزارلل لوصحملا "4

 .اهدعب امف "١ص سراف نبال يبحاصلا .اهدعب امف ١ ينج نبال صئاصخلا ١.

 -يونسإلل ديهمتلا ۱۸۳/١. تومحرلا حتاوف 171/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا
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 .[ب/١٠] /.رِهاّظلا فالج :اَنلُق .َنَبَس ام ُهَمَّلَع أ ُهَمَهْلَأ :اوُلاَ

 .ِتاَيكَسْمْلِل َريِمَّصلاَو اهل ملغ نأ يي ”ءالْؤه

 :اَْلُق .ِقاَقّتاِب ُثاَعّللا :ُداَرُمْلاَو كتل ُفاَلَتْخاَو :ِهِلوَقِب ٌلِدْتْسَأَو

 . ُءاَوَس يآ هنو يف ُراَدْقِإلاَو فيقتل
 قبس ىلع لد "ههموق ِناَسِلِب الإ ٍلوُسَر نم اَنلَسْرَأ امو : َةّيِمَسْهْبَل معا عع 4 5 | أ مس ولا ےک ا اک 0-5

 .ُرْوّدلا َمَقَدْنِإ ءاَهَمْلُع يِذلا َوُه مَآ ناك اإ :اَنْلُق .ُرودلا َمِرَل الِإَو ءَتاَعّللا
 .فالخَف «ٌيِروُرَض ملعب وأ ءتاوضألا ٍتلخب فيِقْوَّتلا ّنوكَي نأ ُراَوَج اَمأَو
 - 1 . داتْعُمْلا

 ١94/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اهدعب امف ۲۲/۲ يونسإلل لوسلا ةياهن ."١ضص =
 نبال جاهبإلا ١15/١. يشكرزلل طيحملا رحبلا .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاح عم
 رصتخملا نايب .اهدعب امف ۲۸١/١ رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ١98/١ يكبسلا
 عمج ىلع يلحملا حرش .اهدعب امف ١١/١ يطويسلل رهزملا .اهدعب امف ۲۷7/۱
 .١١ص لوحفلا داشرإ ۲۷٠/١. عماوجلا

 ء«يرعشألا لوق رهاظلا» :بجاحلا نبا لاقو» ۱۹١/١: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق )١(
 بهذم حجريو «تالامتحالا هذه نم دحاوب عطقلا مدعل ؛فقولاب لوقلا اذه ىنعمو

 بجاحلا نبا هلاق يذلا اذه نإ:لوقي ءافعضلا ضعب ناك دقو ءنظلا ةبلغب يرعشألا
 لوقلاف «هتلاقمب عطاقو فقوتم نيب ةلأسملا يف ءاملعلا نأل ؛دحأ هب لقي مل بهذم
 مث «نظلاب حجري دق عطاق مدعل ؛فقوتملا نإف .فيعض اذهو «هب لئاق ال روهظلاب
 .هاهب لمعلا نع فقوت الإو «حيجرتلا كلذب اهب لمعلاب ىفتكا ةينظ ةلأسملا تناك نإ
 .ها

 ٠”. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۲)

 ٠”. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 )٤( :ةيآلا ةرقبلا ةروس ٠#.
 ١ : ةيآلا مورلا ةروس (ه)
 .ه :ةيآلا ميهاربإ ةروس ()

۲۷۱١ 



 ىَلَع ِهْفَقَوَتِل ؛ ُرْوَدلا مر ؛اًميِقْوَت ِهْيَل !إ جاتخُملا نکي ْمَل نإ 0 اًنْسألا 01 3 2 Tî ”ه سه ro عي 2

 . ٍلاَمطألاَك ءِنْئاَرَقْلاَو ٍديِدرَّتلاِب ُفَرْعُي :انلُق .' "”قباَس حالطضا

 ِءاَمَّسلاَك كيلا ُلَبْقَي آل اَميِف ُرْئاَوَّتلا :اَهتَفِرْعَم ُن ٌقيِرَط :"ُعباَرلا

 .ِدْدَبْلاو حلاو «ضْرألاَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 . “ريع يف ٍداَحآلاِبَو

 .148ص يف هتمجرت تقبس دقو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا وه

 انه بجاحلا نباو 58/١ ماكحإلا يف يدمآلا ىكحف ءذاتسألا نع لقنلا يف فلنا دق

 فقوتلل لمتحم يقابلاو «يفيقوت فيرعتلا يف هيلإ جاتحملا ردقلا نأ هنع رصتخملا يف

 ىلإ هقبسو حلطصم يقابلا نأ هنع ١87/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا ىكحو «هریغو

 : ١٠١١١٠١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .يريشقلا نب رصن وبأ ًاضيأ هتياكح

 باتك يف هتيأر دقف - بجاحلا نباو يدمآلا هنع هاكح ام يأ- لوألا هنع باوصلاو»

 :لاق مث ءانباحصأ نم نيققحملا ضعب نع هلقنو «قاحسإ يبأ ذاتسألل «هقفلا لوصأ»

 ًاملع مهل قلخي وأ مهملعي نأ نم ذب ال هنأ» : هترابعو «هريغ زوجي ال يذلا حيحصلا هنإ

 هوفرع اذإف < «ةيمستلا ىلع فوقولاو حالطصالا ىنعمل ضعب نم مهضعب مهفي ام رادقمب

 هدعب قيرط الو ,مهيف ًاحالطصا نوكي نأ زاجو هيلع مهل هنم ًافيقوت هيقاب نوكي نأ زاج

 ىف ناهرب نبا هنع هلقن كلذكو ءهظفل اذه .(هنع يبن ربخب الإ هيف هنم ناك ام ةفرعم ىلإ

 ١ .ها .«هباتك يف يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألاو ء«طسوألا»

 .ةيوغللا تاعوضوملا ةفرعم قيرط نايب يف :ةغللا ئدابم نم عبارلا ثحبلا يأ

 :نامسق ةغللا ةفرعم قيرط

 رحلاو «لابجلاو ضرألاو ءامسلاك رتاوتم امإ وهو «فرصلا لقنلا :لوألا مسقلا

 امم هوحنو ءرقلاك داحآ امإو .عطقلا ديفي وهو .كيكشتلا لبقي ال امم اهوحنو ءدربلاو

 .ةيعطقلا نود ةينظلا لئاسملا يف هب كسمتيف «ةغللا رثكأ وهو «كيكشتلا لبقي

 ةلالدلا اوماقأ مهنأ نييلوصألا نم بجعلاو» 7١5/١: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق
 ناكو.؛ةغللا يف كلذ ىلع ةلالدلا اوميقي ملو «عرشلا يف ةجح دحاولا ربخ نأ ىلع

 .ها.«دحاولا ربخب كسمتلل لصألاك ةغللا تابثإ نأل ؛ىلوأ اذه

 فيعض مالكلا اذه نأ ملعاو» ٤4١/١: لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألا لاق

 هب كسمتلا نكمي عرشلا يف ةجح دحاولا ربخ نأ ىلع ّلادلا ليلدلا نأل كلذو ؛ًادج

 يأ- مهلعلف ؛دحاولا ربخ يف ةربتعملا طئارشلا تدجو اذإ ءًاداحآ ةغللا ٍلْقَت يف

 يف ةجح دحاولا ربخ د نأ ىلغ ةلدألاب مهنم ءافتكا ؛كلذ اولممأ -نييلوصألا

 .ها.«عرشلا

 ففي



nonceماما. اه اها. ا. وام هاما. ده هاف و واه م هاف واه او و دفعه ده اع اه دعاو واه و هاه د. هاا د. هاو ةاهاقو اواو هاقدق  

 نوك :هلاثم لقنلا نم لقعلا طابنتسا وهو :لقعلاو لقنلا نم بكرملا :يناثلا مسقلا
 .امهتطساوب ٌلقعلا مكح نيتيلقن نيتمدقم نم دافتسم هنإف ««لأب» فّرعملا عمجلا
 .ظفللا هلوانت ام ضعب جارخإ ءانثتسالا نأ :ةيناثلاو .ءانثتسالا هلخدي هنأ :امهادحإ
 حرش يف راجنلا نبا لاق .مومعلل هنأب نيتمدقملا نيتاه دوجو دنع لقعلا مُكَحَف

 ينانكلا نيدلا نيز خيشلا وه- كلذ فلاخي نمب رابتعا الو» 591١/١: رينملا بكوكلا
 امنإو «ةيلقن ًاضيأ ةجيتنلا تناك نيتيلقن ناتمدقملا تناك اذإ :لوقي نمم (ه۷۳۸ ت)

 دحلا راركت مدعل ؛نيتيلقن نم ًابكرم ليلدلا اذه سيل :لوقن انأل ؛ اهتجيتنل نّطفت لقعلا
 .امهيف طسوألا

 هلوانت ام ضعب جارخإ وهو :- ءانثتسالا يهو «ةيلقن ةمدقم نم بكرم وه امنإو

 ؛ ماع ءانثتسالا هلخد ام لك نأ يهو : ةيلقن ىرخأ ةمدقمل ةمزال ةيلقع ةمدقمو -ظفللا

 ةمدقملل ىربك ةيضقلا هذه تلعج مث .هيف ءانثتسالا لخدي مل ًاماع نكي مل ول هنأل

 ءءانشتسالا هلخدي «لأب» ىلحملا ٌعمجلا :اذكه ليلدلا ةروص راصف .ةيلقنلا ىرخألا

 .ها .«ماع «لأب» ىلحملا نأ : جتني .ماع ءانثتسالا هلخدي ام لكو

 يف انه الو «ىهتنملا يف بجاحلا نبا الو «ماكحإلا يف يدمآلا هركذي مل مسقلا اذه
 ٥۷/١. يطويسلل رهزملاو .19/7 يونسإلل لوسلا ةياهن رظناو .رصتخملا

 نإ :لاق نم» :ينج نبا لاق .نئارقلا وهو ءةغللا ةفرعمل ًاثلاث ًاقيرط ينج نبا دازو
 عمس اذإ لجرلا نإف .ًاضيأ نئارقلاب ملعت دق اهنإف ءأطخأ دقف ًالقن الإ ُمَلْعُت ال ةغللا
 :رعاشلا لوق

 اًناَدَْخِوَو ٍِتاَفاَرَز هْيَلِإ اوُراَط ْمُهَل ِهْيَذِجاَت ىَدِلَأ ٌدَّملا اَذِإ موق
 .تاعامج ىنعمب (ِتاَفاَرَز) نأ ْمَلْعُي

 ١/ رهزملا يف يطويسلا هركذ دقو صئاصخلا هباتك يف دوجوم ريغ اذه ينج نبا لوق

 . صقن اهيف صئاصخلا ةعبط لعلو . صئاصخلا يف ينج نبال هازعو 4
 فشاكلا 70/١-504. يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 لوسلا ةياهن 505/١. يكبسلا نبال جاهبإلا ١/*48. يناهفصألل لوصحملا نع

 .۲۹۰/۱ رينملا بكوكلا حرش .0854ص ةيميت لآل ةدوسملا .۲۸/۲-۲۹ يونسإلل
 ء۷٥ ١/ يطويسلل رهزملا 5١/5. طيحملا رحبلا 7881/١-87". عماسملا فينشت

 5١ ۳ل
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 ماكخألا 8

 هللا مك يف ٌحيِبَك وأ ْنَسَح َلْغِفلا ّنَأِب ُلْقَعْلا ْمُكْحَي ال : ُماكخألا
 eens روُمأ ِةَنالَكِل ُقَّلْطُيَو .“ىّلاَعَت

 صن يف انه بجاحلا نبا كلذ ىلع صن امك تارابتعا ثالثب قلطي حبقلاو نسحلا )١(

 .رصتخملا

 .ءيربلا ماهتاو «قيرغلا ذاقنإك «هرفانيو عبطلا مئالي ام :اهدحأ

 :04-/۱ عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف -هللا همحر- ينانبلا لاق

 عفدو عفانملا بلج ىلإ ةلئاملا ةيناسنإلا ةعيبطلا لب «جازملا : «عبطلاب» دارملا سيل»

 .ها . ؛راضملا

 نيذهب وهو «حيبق لهجلاو «نسح ملعلا :انلوقك ..صقنلاو مالكلا ةفص :يناثلاو
 ةجاح الف ءامهنم حبقلاو نسحلا كاردإب لقتسم لقعلا ذإ ؛فالخ الب يلقع نيرابتعالا

 .عرشلا ىلإ امهكاردإ يف

 وهف «ًالجآ باقعلا وأ باوثلاو .ًالجاع يعرشلا مذلا وأ حدملا بجوي ام :ثلاثلاو

 .عازنلا لحم
 وأ «لعفلا تاذل امإ ءعرشلا نود هكاردإب لقعلا لقتسي ًاضيأ يلقع وه :اولاق ةلزتعملاف

 .مهل فالخ ىلع تارابتعاو هوجول وأ «ماكحألا ىلإ ةدئاع ةفصل

 الو باوثلا الو «مذلا وأ حدملا قاقحتسا ملعي ال : يأ « يعرش وه :اولاق ةنسلا لهأو

 .عرشلا ةهج نم الإ لعفلا ىلع ًاعرش باقعلا

 يذلا وهو «عرشلا ىلع فقوتي باقعلاو «لقعلاب تباث اهحبق :اولاقف موق طسوتو

 «ةيفنحلا هركذو «ةلبانحلا نم باطخلا وبأو «ةيعفاشلا نم يناجنزلا يلع نب دعس هركذ

 وهوا ١57/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو .ًاّضن ةفينح يبأ نع هوكحو

 نهولا نم هتمالسو ءديجملا نآرقلا تاياو «ةرطفلا ثيح نم هتوقل ؛روصنملا

 1 .ها . «ضقانتلاو

 لقعلا نإ :نولوقي امنإو ءماكحألل عراشلا وه ىلاعت هللا نأ نوركني ال ةلزتعملا نإ

 قيرط وهف ءاهدسافمو اهحلاصم نم رهظي ام بسحب لاعفألا ماكحأ عرش هللا نأ كردي

 ناك امف ءامهنيع ال ءامهل عبات يعرشلا مكحلاو ‹يعرشلا مكحلاب ملعلا ىلإ مهدنع

 :امهدحأ .نامكح ةلزتعملا دنع راصف «هعنم ًاحيبق ناك امو «عرشلا هزوج ًانسح

 - باوثلاو باقعلا ىنعي - هنإ :نولوقي ال مهنأ نابف ءهل عبات يعرش :رخآلاو «يلقع

 بحاص لقنو «عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا ةرابع همهوت امل ًالصأ يعرشب سيل

 -حنأب ةلزتعملا دارم سيل» :لاق هنأ لبجلا يضاق نبا نع ۳٠۴/١ رينملا بكوكلا حرش

V4 



 _مّذلاَو هيلع ِءاَنَنلاِب اًنْرِمَأ اَمِلَو هيَمَلاَخُمَو ضَرَعْلا ِةَقَقاَوُمِل :""اةّيِفاَضِإ

 ءمّرحملا وأ ُبِجوُمْلا وه لقعلا نأ الو «ماكحألاب ةلبقتسم فاصوألا نأ ةيلقع ماكحألا -

 .دسافملا كرتب فلك ةغلابلا هتمكحب ىلاعت هللا نأ كردأ لقعلا نأ :مهدنع هانعم لب

 عازنلاف «مّرحو ّبجوأ هنأ ال «ميرحتلاو َباجيإلا كردأ لقعلاف .حلاصملا ليصحتو
 «ىلاعت هللا ىلع زئاج كلذ :نولوقي مهموصخف ؟ال مأ كلذ كردأ لقعلا نأ يف مهعم

 .تابجاولا لبق نم لقعلا دنع اذه لب :نولوقي مهو ,ٌعوقولا زاوجلا نم مزلي الو

 كلذك «لامكلا تافصب ًافصتم ًاريدق ًاميلع هللا نوكي نأ بجي هنأ ٌلقعلا بجوي امكف

 اذه يف رظناو . «عازنلا لحم اذهف ءدسافمللو حلاصملل ىلاعت هللا ةاعارم بوجو كردأ

 حرش ۸/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ٠٥۷/١ ىفصتسملا :ًاضيأ ىنعملا

 ١/ ١58. طيحملا رحبلا 4١. ص لوصفلا حيقنت

 .5908ص ينيوجلا مامإلل داشرإلا : :يف هيف ءاملعلا مالكو حبقلاو نسحلا ىنعم رظنا

 ماكحإلا .اهدعب امف ۷۲/١ يدمآلل ماكحإلا 47/١". يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا

 ىلع دضعلا حرش . "٤۷۳-٤ ٤۷. ص ةيميت لآل ةدوسملا .اهدعب امف 5 مزح نبال

 يناجرجلل تافيرعتلا .يناجرجلا فيرشلاو ينازاتفتلا ةيشاح عم 7٠٠١/١ رصتخملا

 ينانبلا ةيشاح .اهدعب امف 55/١ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ۲۲١. .ء١١الص

 ١/ ينازاتفتلل حيضوتلا ىلع حيولتلا 58/١-59. عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع

 /؟ لوسلا ةياهن 57/١. يشخدبلل لوقعلا جهانم 57/١. يكبسلا نبال جاهبإلا . ٤

 عماسملا فينشت ۳٠٠/١-٠٠. رينملا بكوكلا حرش .؟١/58 تومحرلا حتاوف .4۲-۲

 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك .4۷ ص يشكرزلل بهذلا لسالس 81 ١٤١.

0000 

 يناتسجسلا هللادبع يبأ مارك نب دمحم ىلإ نوبستني ةئجرملا نم ةقرف مه :ةيماركلا

 .ه١١ :ليقو ه ٠٠١ ةنس ىفوتملا

 يناتسرهشلل لحنلاو للملا رظنا .ةقرف ةرشع اتنثا مهو .هيبشتلاو ميسجتلاب لوقي ناكو
 .57*”ص يجيإلل فقاوملا 8"١1. ص نييمالسإلا تالاقم . ١*١١۳

 هل لاقي لجر ىلإ اوبستنا ءدنهلا ضرأب تاوبنلا يركنم نم موق مه :ةمهاربلا

 :رظنا .لوقعلا يف كلذ ةلاحتسا ررقو «ًالصأ تاوبنلا يفن هعابتأل ديم دقو . مهاربا»

 فشك ۲٠٠/١. يناتسرهشلل لحنلاو للملاو ٠١. 4ص ينالقابلا يضاقلل ديهمتلا باتك

 ٠.١١/١ تومحرلا حتاوفو .514/7 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا

 دحأ .يئابجلا مالس نب باهولادبع نب دمحم ىلإ نوبستني ةلزتعملا نم ةقرف : ةيئابجلا
 تاقبط :رظنا .ه۳٠۳ ةنس يفوت هرصع يف مالكلا ءاملع سيئرو «ةلزتعملا ةمئأ

 .اهدعب امف ۷۸/١ يناتسرهشلل لحنلاو للملاو 4١٠. ص ةلزتعملا

 .أطخ وهو .«ةيفاضإ» لدب «ةفاضإ» سش :ىف )١(

 فمن



 .نْبَريِجألا ِنْيَراَبِتْغالاِب ٌنَسَح ©” َلاَعَت هللا ُلْعِفَو . هِلباَقُمَو هيف جرح ال اَمِلَو

 ٌةَحيِبَقَو ٌةَئَسَح لاَعْمأْلا : "ًةمهاَرَبْلاَو ُةّئِماَدَكْلاو ُةَلِزَتْعُمْلا َتَلاَقَو

 .حْبُقْلا يِف صب :ّمْوَقَو ةَفِصِب ٌمْوَقَو ءةَمِص ٍرْيَغ ْنِم : :ُءاَمَدّقْلاَف .اَهِتاَذِل

 َبَجَو ُْدَقَو ءَفّلَتْخا اَمَل ؛اًنتاَذ َناَك ْوَل :اَنَل .ِتاَراَبِتْعاَو ووجوب : ٌةَئِئاَنَجْعْلاَو

 َو ءاَمُمْرْيَغو ُبْوَضلاَو ُلْئَقْلاَو 211/1١1 / يبن ُهَمْضِع هيف داك اَذِإ ُبِذَكْلا

 اَدَغ َنَبِذْكَأل :َلاَك ْنَم ٍقْدِص يِف ِناَضيِقّنلا َعَمَتْجَأل ؛اَّياَد َناَك ْوَل :اًضْيَأ

 ٍلْعفْلا نسخ أل ؛ ؛ ىغا نعمل ُماَيِق مر ؛اياَد ناك ْوَل :َلِدئْسَأَو
 أل ؛ ؟:هدوجو ُمَرْلَيَو هلع ت غنا لع نم لاَ هموُهفَم ىَلَع دِئاَر

 مَلَو ءادوَجْوَم حم هلوصح َمَرْلَتسا الو ٌبْلَس رهو اَنسَح الد هْضِيِقَن

 رو

 .هب ُهُماَيِق ُمَرْليُك ءدب لْعِفْلا َفِصْو ْدَقَو اتا نكي
2 

 ىَلَع يْفَكلا ٍةَروُصِب َلآلْدِتْسالا َّنَأبَ ا يف ئاَرْجِإِب ضرْتْعَأَو
 يا ٤ e يوو ا ¢ 0

 .كلذ ديفي الف ءاَمِسَقْنِم و 2گ ٌنوُكَي ذك هلال ؛رود ٍدوُجوْلا

 بذل ايب الو اَسَح نوي القا ہر ع دم رتل : َلِدْبْسأَو
 38 ف ٌحِضاَوُف | َرَمَتْفإ ِنِإَف ءاَرْئاَج داك ْنِإَو خضار امال َناَك نإ هال ؛اَعاَمْجِإ

 ممل ضد (6)
 نيب قرت نإ ٌفيِعَض رهو ٌَقاَمَت رهف الإ ءْميِسْقَتلا داع «حجَرُم

 َفَضوُي دلو ءىَلاَعَت يِراَبَلا لْعِف هلع ُمَرْلَيو ٠ .ٌةَروُرَض ةيرايتخالاو ةبرورضلا

 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» )١(

 نايب ىف ام هديؤي لصألا ىف امو .أطخ وهو «ةمهاربلا» لدب «ةيمهاربلا» ش ءأ :يف (؟)

 2.80/١ ١ یناتسرهشلل لحنلاو للملاو 140/١. رصتخملا
 1 .(مزل» لدب «مزلل» أ : يف )۳(

 يناهفصألل رصتخملا نايب يف ام هديؤيو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«ًاتوبث" :لصألا يف (5)
 505/١. ىناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاحو .0

 ي . انإف» لدب «انألا :ش : يف ()

 ف



 .راّيخالاب ْحَجرَتي هلأ ُقيِقْحَتلاَو .اًعْرَش حق الو نُحب
 ذأ لغِفلا َنْسَح وَ :اًضِيَأَو ئار مآ ىَلَع فقول ؛ِهِسْفَتِل بَلّطلا قلع ْنُكَي ْمَل ءبلطلا ٍريَعِل حبق ذأ لغِفْلا َنْسَح وَلا ةا ىَلَع

 َنِمَو .ٌراّيَتَخا لَ ءُّرَحآلا مرلي ِلوُقْعَمْلا فالج ىّلَع حوُجْوَمْلا ا ال ؛مكخْلا يف اَراتْخُم ىلع يرابلا ني مل يفصل ذأ ِتاَذِل حب
 ْمهِبَمَذَم مارشال رش كَمْ ىّتَح َنيبذَعُم انُك امو :عْمّسلا

 وہ

 . هفالخ

 داَضلا بذكلا حب [س/١١] / ءِناَميِإلاَو عفا ٍقْدَّصلا م شح :اوُلاَق
 .اًمِهرْيَغ وَ ءعْرَش وَ ِفْرَغ ىلإ ٍرظَن ٍرْيَغ ن نم ٌةَروُرَض ُموُلْعَم ءِناَرْفَكْلاَو

 َرِكُذ ام لَ عملا : ُباَوَجْلاَو

 ُلْفَعْلا َرْثآ ِءِرَدَقُم لك نع رتل عطَق م َعَم ٍدوُضْفَمْلا يف ابوس اَذِإ :اوُناَق

 ْوَلَو ءِقْدَّصلا راتیإ نم ُدَعْيَبْسُي كلذلف ؛ ٌليِجَتْسُم ٌريِدَقَت هاب َبيِجَأَو .قْدَصلا

 ئيكفت "”ىلاعت هللا َنِم حف ال هاب عطقلِ ؛ِبئاَْلا يف ْمََْي 5ا لس
 ُماَحْفِإ َمَِل ءاّيِعْرَش َناَك ْوَن :اوُلاَق .انِم ُحُبْفَيَو ٍءيِصاَعَمْلا َنِم ِدْبَعْلا
 ل زأ ءُسَكْمَيَو ُرَظَنلا َبِجَي ىَّنَح َكَرِجْعُم يف ُرْظَنَأ ال : َلوُمَيَف .ٍلسْولا
 . ٌيِرظَن ْمُهَدْنِع ُهَبوُجُو نأ ُباَوَجْلاَو .ُسُكْعَيَو :ٌعَّْشلا َتْبْني َتْبْنَي ىَّنَح بجي
 ُبوُجْوْلاَف مّلُس ْوَلَو ءوِبوُجُو ىَلَع كوني ال َرَطَنلا نأ ىَلَع ءهيْيَعِب *0هلوُقََ
 ؛90َكِلَزَك دا ْوَل :اوُلاَق .ْتْبْنَي ْمَل وأ َتَبَن ْنْظْنَي ْمَل وأ َرَظَن َعْرَّشلاِ

 ل

 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل )١(

 ٠١. :ةيألا ءارسإلا ةروس (۲)

 .أ :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل (۳)

 .«لسرلا» لدب «لوسرلا» :ش :ىف (6)

 يف امل قفاوملا هنأل ؛حيحصلا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«هلوقيف» : لصألا : يف )6(
 ٠۹/۱". رصتخملا نايبو ۳۱ص ىهتنملا

 .«كلذك» لدب «كلذ» :أ :ىف (5)

 ففي



 هللا “ىلع ٍبِذَكْلا ِةَبْسِن حْبُقِب محلا َمَتَْمآلَو باكا َنِم ةَّرِجْعُمْلا ِتَراَجَل

 بيجأو [هفالخب] ِمِلاَعلا َنِم رفكلا عاَوْنأَو ِثيلثتلاو ءعْمَسلا لبق ىل يجأو ””[هفالخب] مِلاَعْلا َنِم رْثُكْلا ءاَوْنَأَو ءثيلْتَكلاَو ءمْمَكلا ا لَ
 ر

e 310 ع 7 تا ع وه راو 007 ت ر ب سەھ .  

 . ٌيِعْرَشلا ْميِرْحَّتلا َديِرَأ ْنِإ ٌمَرَتْلُم يِناَثلاَو .َرْخآ ِكَرْدَمِلَ ؛ َعَنَتْما ِنِإ لوألا نأ

0) 

() 

(۳) 

(£) 

 26 5 د6

 "””ٍلّزَتْلا ىلع ناتلأنق

 .«ىلع» لدب «ىلإ» :أ :يف
 رصتخملا نايب نم ةدايزلاو .ش ءأ «لصألا :خسنلا عيمج نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 نم ركذ ام فالخب :يأ» :يناجرجلا لاق 5١5/١. ىناجرجلا ةيشاحو * 0

 ؛ىلاعت هلاح ملعي يذلا يأ «هلاحب ملاعلا نم» :خسنلا ضعب يفو .«هريغو ثيلثتلا
 .ها.ةدلو الو هل ةجوز الو ةثالث ثلاث سيل هنأو

 بهذم نم لاقتنالا :انهه لزنتلا ىنعمو» ١/ ١": رصتخملا نايب ىف ىناهفصألا لاق

 رظناو .«ضافخنالا ةياغ يف وه يذلا لطابلا مهبهذم ىلإ ةبترم ىلعأ وه يذلا قحلا
 .558/؟١/55 يونسإلل لوسلا ةياهن

 يف يشكرزلا لاقو «ةيرثكألا دنع حبقلاو نسحلا ةلأسم نع عرف معنملا ركش ةلأسم

 نباو ءلوصألا يف هقيلعت يف يسارهلا ايكلا كلذ يف فلاخو» : ۹4ص بهذلا لسالس

 هنيب دجوي دق عرفلا نأل ؛اهعرف تسيلو اهنيع يه :الاقو ءطسوألا باتك يف ناهرب

 هلل دمحلا :انلوق ركشلاب اودارأ نإ مهنأل ؛انه ةرياغم الو «ةرياغم هلصأ نيبو

 هللا ةفرعم هب اودارأ نإو .مكحلا باجيإ ىلإ يدتهي ال لقعلاف ءلاحم وهف ءهلل ركشلاو

 ةبجاو ةفرعملا نألو «ةفرعملا مدقت يعدتسي ركشلا نأل ؛لطاب وهف ءالقع بجت اهنأو

 دارملا نإف ءركشلا يهو ةفرعملا يه نوكت نأ لاحملا نمف ءاهيلع ناسنإلا ركشك

 «هحبق امع راجزنالاو لقعلا هنسح ام عابتا :- ةلزتعملا يأ  مهدنع معنملا ركشب
 نأ ريسفتلا اذهب نيبت دقف «هيهاون نع راجزنالاو «عرشلا رماوأ عابتا :اندنع هب دارملاو

 ركذلاب اهودرفأ ءاملعلا نأ الإ «ةذقلاب ةذقلا وذح حيبقتلاو نيسحتلا ةلأسم نيع هذه

 .هأ .«مهانعبتف ةقيش تارابعب

 حبقلاو نسحلاب ًالدج ميلستلا ىلع ةلأسملا هذه ةنسلا لهأ نم نويلوصألا ثحبيو

 .القع معنملا ركش بجي مل لصألا اذه لطب اذإ هنأ عم نييلقعلا

YA 



 ًالإَو ديال َبَجَوَل ءَبَجَو ْوَل هلال ؛الفَع ٍبِجاَوِب سيل ""مِهِنُمْلا رش

 يف ِدْبَعْلِل آلَ ءاهْنَع ِهيِلاَعَتِل ؛"”[ىَاَعَت لل دنا ر ؛ حيك َوُهَو اب ناگ

 ٍلْفَعْلِل َلاَجَم آل ْذِإ ؛ٍةَرِحآلا يف ًالَو ييف سْفّنلِل طح لَو ّهَقَسَم هلال هايد

000 

(۲) 

(۳ 

 لاق امك وه لب امهلاثمأو «هلل ركشلا»و «هلل دمحلا» : لئاقلا لوق نع ةرابع سيل معنملا ركش نإ

 ««هلجأل هاطعأ ام ىلإ هيلع هب ىلاعت هللا معنأ ام عيمج دبعلا فرص نع ةرابع» :نوققحملا
 ىلإ رظنلاو «هتاراذنإ يقلت ىلإ عمسلاو «تاعونصملاو يناعملا مهف ىلإ نهذلا فرصك
 نم ليلقو # : هلوقب ةلقلاب نيركاشلا ىلاعت هللا فصو كلذلو ؛ سايقلا اذه ىلعو ...هتاعونصم
 .١555/1لوسلا ةياهن. 191١-١147 /۱ يدربراجلل جاهولا جارسلا رظنا .[17 -أبس] روكشلا يدابع

 :نيلوق ىلع ؟لقعلاب وأ عرشلاب نوكيأ معنملا ركش بوجو يف نويلوصألا فلتخا
 لهأ نم نييلوصألا نم ريثك لاق هبو .القع بجاوب سيل معنملا ركش :لوألا لوقلا
 ال ذإ ؛القع بجاوب سيل معنملا ركش» :جاهنملا يف يواضيبلا مامإلا لاق .ةنسلا

 -ءارسإلا] «الوسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امو :ىلاعت هلوقل ؛عرشلا لبق بيذعت
 ايندلا يف ركاشلل وأ ءهزنم وهو روكشملا ةدئافل امإ ءبجول بجو ول هنألو ٥

 .«اهب لقعلل لالقتسا الو ةرخآلا يف وأ ءظح الب ةقشم هنإو
 ال ةدئافلا كلت نأل ؛ةدئافل بجي نأ عنتميو» : 17-71١ /١لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو
 وأ ةعفنم بلج امإ ةدئافلا نأل ؛ ىلاعتو هناحبس يرابلا وهو روكشملا ىلإ ةعجار نوكت نأ زئاج
 ركشلاب لاغتشالا نأل ؛ايندلا يف ركاشلا ىلإ الو كلذ نع هزنم ىلاعت يرابلاو «ةرضم عفد
 لقتسي ال لقعلا نأل ؛ًاضيأ ةرخآلا يف الو «هيف اهل ظح ال سفنلا ىلع ةقشمو ةلجاع ةفلك
 .ها .عراشلا رابخإ نود اهسفن ةرخآلا ةفرعمب وأ «ةرخآلا يف ةدئافلا ةفرعمب
 لاق هبو .ةرورض ال لالدتسا بوجو نكل ءالقع بجي معنملا ركش :يناثلا لوقلا
 لافقلا ركب وبأو «صاقلا نب سابعلا وبأ :مهنم ةيعفاشلا نم ةنسلا لهآ ضعبو ةلزتعملا
 رخفو «يفريصلا ركب وبأو «ناطقلا نب نيسحلا وبأ و «يريبزلا هللادبع وبأو «يشاشلا

 . يونسإلا مامإلا هنع كلذ لقن امك ةيمالكلا هبتك ضعب يف يزارلا نيدلا

 :لقف ؟كيلع هللا بجوأ ام لوأ ام :لاقف لئاس لأس اذإ» :رابجلادبع يضاقلا لاق
 فرعي نأ بجيف «ةرورضلاب فرعي ال ىلاعت هنأل ؛ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ يدؤملا رظنلا
 44/١. تومحرلا حتاوف ."4ص ةسمخلا لوصألا حرش :رظنا .«رظنلاو ريكفتلاب
 .١/١5ىفصتسملا 0١ وجل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 1١8-5 ١١. /١يزارلل لوصحملا

 ١/ جاهبإلا 5١/١. ينانبلا ةيشاح 5١5/١. دضعلا حرش ۷۸/١. يدمآلل ا

 ١14194/١. طيحملا رحبلا .۳۰۸/۱-۳۰۹رینملا بكوكلا حرش .۷۳٤ص ةدوسملا ١.
 .۷-٦ص لوحفلا داشرإ 7/١*55. لوسلا ةياهن . 0۷/۱ يشخدبلل لوقعلا ما

 .ش ءأ :نم ةدايزلاو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

۷۹ 



 كَل يف ]1١/[[ / ِباَِعْلا ٍلاَمِْحِا ٍنِم نمل : َُدْئاَفْلا ° مهل .ٌكِلَذ يِف

 ينس ْوَلَو رككألا يف وطْحْلا عئَمب ' ودم ءِروْطُخْلا مزال َكِلَّذو

 هنأ وأ ءورْيَغ ِكْلِم ىف ُفُدَصَت ال ۽ ؛ِركّشلا ىَلَع باقل ٍلاَمِيْحاِ ٍضَراَعُمَف

 .درككَأ ِكِلَمْلا ىَلِإ ِةَبْسّدلاب ُةَمْقَللا لب ٍقَمْقَُل ىَلَع اَكِلَم َرَكَش ْنَمَك ءِءاَرْهَيْسالاَك

 مج ه2 عيل هاو el 2 رو . ةا

 :اهثلاثو .حبق الو نسحب هيف لمعلا يِضْقَي د ال اَميِف مكخ ال ةيناثلا

 eens . ”"َةَحاَبِإلاَو ِرظَحْلا ِنَع ٌفْقَوْلا ْمُهَل

5 0 3 

 .هربخ «ٌدودرم» :هلوقو ءأدتبم «مهُلوق» :بجاحلا نبا لوق )١(

 ةياهن يف يونسإلا لاق .ةلزتعملا عم لزنتلا ليبس ىلع عرشلا لبق ءايشألا مكح يف ةيناثلا ةلأسملا (۲)

 لاطبإ اهلاطبإ نم مزل نيياقعلا ميبقتلاو نيسحتلا ةدعاق باحصألا لطبأ املا 7517/١ لوسلا

 ىلإ لوصولا :رظناو .«ةثعبلا لبق ةيرايتخالا لاعفألا مكح لاطبإو «ًالقع معنملا ركش بوجو

 .۲۱۹/۱ بجاحلا نبا ىلع دضعلا حرش ./* ١/ ناهرب نبال لوصألا

 لاعفألاف ةلزتعملا دنع امأ .ةرعاشألا دنع اهل مكح ال عرشلا دورو لبق ءالقعلا لاعفأ (۳)

 عطقلا نم دب ال :ىلوألاو .ال وأ «هوحنو ءاوهلا يف ِسمَّئلاك ةيرارطضا نوكت نأ امإ

 يدتهي ال : يأ «حبق الو نسحب اهيف لقعلا يضقي الآ امإ : ةيناثلاو .ةحابم اهنوكب

 .حبق وأ نسحب اهيف يضقي وأ ءاهحبقو اهنسح ىلإ لقعلا

 .بهاذم ةثالث ىلع اهيف ةلزتعملا فلتخا حبق الو نسحب اهيف لقعلا اهب يضقيال يتلا يأ- : ىلوألاو

 وبأو «ةيمامإلا نم ةفئاط ًاضيأ تبهذ هيلإو .دادغب ةلزتعم بهذم وهو : رظحلا : لوألا بهذملا

 .ةيكلاملا نم يرهبألا ركب يبأ نع ةياكحو « ةيعفاشلا ءاهقف نم ةريره يبأ نب يلع

 امك يطايتحا رظح لب لحملا يف ةفص رابتعاب هب نوديري ال» :يناسملتلا نبا لاق

 .(ةيبنجأب تطلتخا اذإ ةحوكنملا بانتجا بجي

 ءاهقف نم ةفئاط ًاضيأ تبهذ هيلإو .ةرصبلا ةلزتعم بهذم وهو :ةحابإلا : يناثلا بهذملا

 .ةيفنحلا رثكأو ةيعفاشلا
 . يكلاملا باتنملا نبا نع ًاضيأ ةياكح وهو «ةحابإلاو رظحلا نع فقوتلا : ثلاثلا بهذملا

 ٠ .؟ةريح فقو اودارأ فقولاب نولئاقلاو» : ١48/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 ۲۷۸/١ ينالقابلا يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 صيخلتلا ۸1/١. ينيوجلل ناهربلا ."ه/١ يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا .اهدعب امف

 ماكحإلا 44/١. تومحرلا حتاوف 55/١. ىفصتسملا ٠١۷ 15١. 1 ينيوجلل

 هه لوسلا ةياهن مت ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا 1/5 يدمآلل

 .اهدعب امف ١57/١ يكبسلل جاهبإلا .اهدعب امف 0 يفارقلل لوصألا سئافن

 .518-8 119/١ يناهفصألل رصتخملا نایب .اهدعب امف ۱ عماسملا فينشت
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 ٌهَروُظْحَم ْتئاَك ول اًهّنأل ٍ؛ٍةَسْمَحْلا ىَلِإ "مُهَدْنِع َمَسَقناَف ريَ انو
 فري آل اًوْحَب ٌداَوَج َكَلَم ًاذإ : 0 ةاَتسألا لاما فلكل نْيدِض اَئْضَرْفَو
 .الْقَع اهُميرخَت ُكَرْدي فيكن ٠ .ةَرطَ هكوُلْمَم َّبَحَأَو

 ءَمّلُس ْوَلَو . عْمّسلا ىَلَع يبني : :اَنْلُ .رْيَمْلا كلي يِف فرص :اوُلاَق
 حيلا َداَرأ ْنِإَو . .ٍزجاَللا ررضلاب ض راع مَلَس ولو ا رص ُهقَحْلَي نيه
 مح دار ناو «َعرش الف «عراّسلا ٌباَطِخ َدآرأ ناو .ْمَلَسْمَف ج َرَح آل نأ
 .هبف لفعل َلاَجَم ال هلأ ضرما ريشا لفعل

 ُضَراَعُم :اَنلُق . اإلا يضف ُةَمُكِحْلاَ وب َعَمَتْنمْلا َقَلَحَو ُهَقَلَح هح :اوُلاَ
 ؛(©َتَىَو هلأ ُفِتاَوْلا َداَرَأ ْنِإَو .َباَتْيَك َرِبْصَيِل ؛ُهَقَلْخَو هِرْيَغ ُكْلِم هاب
 .ٌدَساَمَق ءةَلوألا صراع

 ماكحألا ىلإ مسقنت نت ةلزتعملا دنعف ؛حبق وأ نسحب اهيف لقعلا يضقي يتلا يهو 000

 حجرتي ال نأ امإ أ لوألا .حبقلا وأ نسحلاب امإ اهيف لقعلا ءاضفق نأل ؛ ؛ةسمخلا

 قحلي نأ امإ ذئنيحو «هکرت ىلع هدوجو حجرتي وأ .حابملا وهو .هكرت ىلع هدوجو

 وانما ردا ال وأ .بجاولا رد 3 کرت

 .هوركملا وهو ءال
 لوصألا سئافن .اهدعب امف ٠١١/١ دمتعملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 دضعلا حرش 8١8/١. رصتخملا نايب ۱١١/١ عماسملا فينشت .اهدعب امف ١
 .يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاحو اهدعب امف 7١8/١ رصتخملا ىلع

 ىلع عرشلا لبق ةسمخلا ماكحألا هذه ققحت نأ (مهدنعا : :هلوقب بجاحلا نبا دافأ )۲(

 :ةرعاشألا بهذم نأ همالك قايس نم ملعف .الف ةرعاشألا يأر ىلع امأو .ةلزتعملا يأر
 .هب حرصي مل نإو ءًاقلطم لاعفألل عرشلا لبق مكح ال نأ

 نم بجاحلا نبا هركذ امو . .هتمج رث تقبس دقو ينييارفسالا ٠ قاحسإ وبأ : وه ذاتسألا )۳(

 رصتخم وه ذاتسألا مالک

 فصتاو «فزني ال ارحب كلم نم» A۷/1: ناهربلا يف ةلماك اك سالا مالك كيلإو

 يتلو غفرت ةعرجلاو ءفهال ناشطع وو .كلملا وجو نع ىنغتساو ؛دوجلاب

 7 ٠ ناهربلا كلاسم حوضو عم نملا اذه ه ىلإ ةجاح الود : ذاتسألا

 .(َفَقَو) لدب «(ٌفْقَو» :ش :ىف ع

۲۸۱ 



 مكخلا 8

 .””َنيِفَلَكُمْلا ِلاَعْمأب ُقّلَعَتْمْلا "”[ىَناَعَت] وللا ُباَطِح :َنيِق : کلا

 .ٍريمْخّتلا أ ءٍءاَضِتْقإلاِب :َديِزَف َنوُلَمْعَت اَمَو ْمُكَقَلَخ ةللاز# :لْثِم َدَرَو

(1) 

 قفز

 فيفا

(4) 

 نم هتعنم : يأ اذكب هيلع تمكح :لاقي .ءاضقلاو ‹«فرصلاو «عنملا :ةغللا يف مكحلا

 :يأ سانلا نيب تمكحو ءاهنع هتفرص اذإ «هتدارإ نع لجرلا تمكح :لاقيو «هفالخ

 :رظنا .داسفلاو لذارألا قالخأ نع اهبحاص عنمت اهنأل ؛ةمكحلا هنمو .مهنيب تيضق

 .190 7/8 حاحصلا .؟١/75 رینملا حابصملا .48/4 طيحملا سوماقلا

 :ةثالث ناعم دحأ هنم داريو قلطي حالطصالا يفو

 راركتلا ةطساوب ًامدعو ًادوجو ءرمأو رمأ نيب طبرلا تابثإ وهو :يداعلا مكحلا :لوألا

 دوجو بيترت :ماسقأ ةعبرأ وهو ءةتبلا رخآلا يف امهدحأ ريثأت مدعو فلختلا ةحص عم

 .مدع ىلع مدعو ءدوجو ىلع مدعو «مدع ىلع دوجوو ءدوجو ىلع

 راركت ىلع فقوت ريغ نم هنع هيفن وأ ءرمأل رمأ تابثإ وهو :يلقعلا مكحلا : يناثلا
 .ليحتسمو «نكممو «بجاو :ةثالث هماسقأو ‹عضاو عضو الو

 .بجاحلا نبا هل ضرعت يذلا وهو يعرشلا مكحلا : ثلاثلا

 نبا ىلع دضعلا حرش 44/١. يزارلل لوصحملا 0 يلازغلل ىفصتسملا :رظنا

 .هص لوحفلا داشرإ .177ص يناجرجلل تافيرعتلا 778/١. بجاحلا

 .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 هنأل ؛عنام ريغ هنأب ءاملعلا هيلع ضرتعاو 568/١. ىفصتسملا يف يلازغلا فيرعت اذه

 يف لخاد هنإف 5 : تافاصلا] «نولمعت امو مكقلخ هللاو #:ىلاعت هلوق هيف لخدي

 لخد ام هنع جرخيو ءهصصخي اديق فيرعتلا ىلع ءاملعلا دازف ‹«مكحب سيلو دحلا

 :ىلاعت هلوق نإف .ضقنلا عفدنيل ؛عضولا وأ رييختلا وأ ءاضتقالاب :مهلوق وهو .هيف

 رابخإ وه امنإو .عضو وأ رييخت وأ ءاضتقا هيف سيل «نولمعت امو مكقلخ هللاو»

 ربتعت دودحلا يف ةلمعتسم ظافلألا نأب فيرعتلا نع عفاد يجيإلا دضعلا نكلو «لاحب

 ثيح نم نيفلكملا لاعفأب قلعتملا :ىنعملا ريصيف ءاهب حرصي مل نإو «ةيثيحلا اهيف
 .نوفلكم مه

 ' ثيح نم هب قلعتي مل «[95 :تافاصلا] «نولمعت امو مكقلخ هللاو# :ىلاعت هلوقو

 . هريغو فلكملا مع كلذلو ؛فلكملا لعف وه

 حرش ٤۷/١. لوسلا ةياهن 54/١. تومحرلا حتاوف .57ص لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 .هص لوحفلا داشرإ .1؟"ص يناجرجلل تافيرعتلا .۲۲۲/۱ رصتخملا ىلع دضعلا

 .95 :ةيآلا تافاصلا ةروس

YAY 



 . اقساق ءْعْضَوْلا ر ا :َديِزَق ءاَطْرَشَو اّبيَسَو ءليلد ِءْيَّشلا ُنْوَك رو

 اقر ٠ .مكخب سیل : َليِقَو . ٍريِيْخَّتلاَو ٍءاَضِتْقإلا ىلإ عج جار وه لب : قو

 N ي وب ُصَقْحَت ب۱۱۲1 / جرش دباب عراّللا ٌباَطِح : محلا
 هج يف ُهُكَْت ُضِتَي تگ ريع غل الط ناگ ن . جراح د اشن ال ؛4: ؛ هلم

 اًبلط َناَك ناو . ٌتْذدَنَق باول صاح ُهَّلْعِف ّضَعتلا ِنِإَو .ٌبوُجْوف «باًقعْلِ ابَس هيف

 .ميِرْحَنَ «باّقِْلِ ايس ُهّلْعِف ی لفه هل نع تل

 ا

 يِف (ٍلْعِف يفَنِل اًبَّلَط» :ُلوُقَي ٍبّوِجْوْلا يِف تگ رْيَع» طِقْسُي ْنَمَو
aءاًريِيخَت َناَك نو .ةَهاَرَكَف ءِباَوَّنلِل ا تكلا ضقت ن ناو  

 . فاللخ ءاًباطِخ ٍلّوَألا يف مالكا ٌةَيِمْسَت يِفَو

 لولدم :وهف ءاهقفلا حالطصا يف امأ «نييلوصألا حالطصا يف مكحلل فيرعت اذه )١(
 نم هيلإ اورظن لوصألا ءاملع نأ :نيفيرعتلا فالتخا يف ببسلاو .هرثأو عرشلا باطخ
 .ىلاعت هللا باطخ مكحلا نإ :اولاقف هل ةفص مكحلاف « ىلاعت هللا وهو «هردصم ةيحان

 لولدم مكحلا نإ :اولاقف «فلكملا لعف وهو «هقلعتم ةيحان نم هيلإ اورظن ءاهقفلاو
 .هرثأو باطخلا

 ١/ يشكرزلل طيحملا رحبلا 04/١. تومحرلا حتاوف 0١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 Ce رينملا بكوكلا حرش .

 ةملك طقسأف هيف بجاحلا نبا فرصت دقو 86/١ ماكحإلا يف يدمآلا فيرعت اذه (0)
 .«هب صتخت» ةملك فاضأو ؛ديفملا»

 ١/ ماكحإلا .«ةيعرش ةدئاف ديفملا عراشلا باطخ» :وه هصنب يدمآلا فيرعتو
.Ao 

 مسا قدصي له :ةلأسم يف ءاملعلا فالتخا  بجاحلا نبا يأ  فنصملا ركذ (9
 .حيجرت ريغ نم ؟ال وأ لزألا يف مالكلا ىلع باطخلا
 ركب وبأ يضاقلا بهذو .ًاباطخ ىمسي هنأ ىلإ يريشقلاو «يرعشألا مامإلا بهذ دقف
 فالخب ؛ذئنيح ٍبْطاَخُمْلا مدعل ؛ًاباطخ ىمسي ال هنأ ىلإ يدمآلا مامإلاو ينالقابلا
 .امهوحنو ًايهنو أرمأ لزألا يف هتيمست
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(۲) 

(۳) 
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 RE ام 4 200 0 وأ
 مدقت ام حالطضالا يِفَو . طوُقُّسلاَو تولا : : وجّولا

 00 دَ ایک “ںی یز 006 فلا ٠ اَلا
 مدقت بوجولل قلّعتملا لغفلا : ٌبِجاَولاَو

 :فالخلا ىنبم

 ريسفت ىلع ينبم هتيمست مدعو ًاباطخ لزألا يف مالكلا ةيمست يف فالخلا -

 .ماهفإلل ئيهتم وه نم ماهفإ هب دصقي ام :وه باطخلا نإ :لاق نمف .باطخلا
 نمو .مهفلل ئيهتم ماهفإ هب دصقي مل هنأل ؛ًاباطخ لزألا يف مالكلا ىمسي ال

 'مهفلل ئيهتم وه نم» هلوقب ديقي ملو «ماهفإلا هب دصقي ام باطخلا نإ :لاق
 ۴۲/١". رصتخملا نايب :رظنا .ةلمجلا يف ماهفإلا هب دصقي هنأل ؛ًاباطخ ىمسي

 هنإ قحلاو :روكشلادبع نبا لوقيو ۸٠/١. ىنيبرشلا تاريرقتو ىنانبلا ةيشاح

 1 . يظفل فاالخ

 عناملا نأب مامهلا نب لامكلا كلذ حضويو 55/١. تومحرلا حتاوف :رظنا

 سيل اذهف .يهافشلا يزيجنتلا باطخلا نم دارملا نوك :وه ةيمستلا نم

 يف حصيف همهفل أيهتيو دجويس نمم لعفلا بلط ةدارإ امأ .لزألا يف ًاهجوم

 /۲ ريرحتلا ريسيت :رظنا .مودعملا ىلإ هجويو ءلزألا نم ةيثيحلا هذه نم لزألا
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 ماكحإلا ١15/١". داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 لوسلا ةياهن 589/١. ريبحتلاو ريرقتلا ١5١/7 ريرحتلا ريسيت 157/١. يدمآلل

.A/1۱ رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ۷٦ص لوصفلا حيقنت حرش . /- 

1 

 تبجو اذإف :ىلاعت هلوق هنمو رارقتسالاو «توبثلاو طوقسلا :ةغللا يف بوجولا

 بجاولاو ءاهلحم ةمزال ضرألا ىلع ةتباث تطقس :يأ ء.["5 :جحلا] «اهبونج

 .رقتسملاو تباثلاو .طقاسلا

 ءطقس :ًةبجو بجي بجوو «مزل :اًبجوو اًبوجو بجي بجو» :سوماقلا يف لاق

 .؟تباغ :اًبوجوو اًبجو تبجو سمشلاو

 ١/ يرهوجلل حاحصلا ۸4١/۲. رينملا حابصملا ٠١١/١. طيحملا سوماقلا :رظنا

 ٠١٠۳١/۲. طيسولا مجعملا .۲۳۲-۱

 باقل اَْيَس ِهتْفَو عيِمَج يف ُهُكْرَت صه فك ٍرِبَع ٍلْغفل اًبلط َناَك ْنِإَ» :هلوق وهو

 . «ٌبوُجْوف
 .«بوجوللا لدب «بوجولاب» ش : يف
 فك ريغ لعف هنآ نم:هلوق يف مدقت امك بوجولا هب قلعت يذلا لعفلا :بجاولا

 .هب قلعت يذلا وه هنأل ؛باقعلل ًاببس هكرت ضهتني
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 ىَلَع ٍباَقِعلاِ َدِعَوُأ اَمَو .وُمَعْلا ِزاَوَجِب ؛ٌدوُدُرَم رات ُبَقاَعُي امو
 . هيف كَ اًمب ؛ٌدوُدُرَم 3 فا امو ءىَلاَعَت هللا ٍداَعيِإ قُدِصِب ؛ ٌدوُدُرَم کت

 . “اً ِهْجَوِب اَعْرَش ُهُكِراَ مدي ا :49) يِضاَقْلا

 ىَلَع ظفاح .2"ةَياَمْكْلاَو ُمَّسَوُمْلا ُبِجاَوْلا َلْخْدَيِل ؛اام ِهْجَّوِب» :َلاَقَو
 . ُمْفاَسُمْلاَو ُمِئاَنلاَو يالا دري ذِإ دز ّلَحَأَ ؛ هِسْكَع

 . ضْعَبْلا ٍلْعِفِب ْطْقْسَيَو :اَنْلُق .َكِلَدِب ٌُبوُجُوْلا طْقْسَي :َلاَق ْنِإَ
(WW ohr 

esen " ضْرَملاَو 
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 )١( ) )۳( )۲ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ نم لك اهركذ بجاولل فيراعتلا هذه ١/

 ٠ ". ىفصتسملا يف يلازغلاو ١/ .55-58لوصحملا يف يزارلاو ١/45/948.

 ماكحإلا يف يدمآلاو  .AV-A1/1فنصملا لعف امك ًاعيمج اهودنفو اهيلع اودر مث

 - .رصتخملا ىف انه _ بجاحلا نبا
 .147ص يف هتمجرت تقبس دقو .ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا وه : يضاقلا (©)
 رصتخملا يف انه بجاحلا نبا اهركذ يتلا ظافلألاب بجاولل ينالقابلا يضاقلا فيرعت ()

 دنعو 48/١. يزارلل لوصحملاو 55/١. ىفصتسملا نم لك يف ريسي فرصتب دوجوم
 :هلوقب هفرعي ينالقابلا يضاقلا تدجو ۲۹٤/۱ ىضاقلل داشرإلاو بيرقتلا ىلإ يعوجر
 ام هجو ىلع هكرتب مذلا قحتسا ام»

 ينيوجلل صيخلتلاو .594-797 ١/ داشرإلاو بيرقتلا : يف يضاقلا فيرعت حرش رظنا (5)
 48/١-95. يزارلل لوصحملاو ١. يلازغلل ىفصتسملاو . ١

 :اهنم ناعم ةدع ةغللا يف ضرفللو .اًضرف ضرفي ضَّرَف نم :ةغللا يف ضرفلا (۷)
 هنمو .متردق : : يأ [۲۳۷ :ةرقبلا] «متضرف ام فصننإ# :ىلاعت هلوق هنمو :ريدقتلا-أ
 .ًامولعم :يأ ١١4[ :ءاسنلا] «ًاضورفم ًابيصن كدابع نم نذختأل# :ىلاعت هلوق
 يف ريثأت ىلع لدي حيحص لصأ داضلاو ءارلاو ءافلا» :سراف نبا لاق : ريثأتلا-ب
 .ءيشلا يف زحلا :ضرفلاف .هريغ وأ رح نم ؟ءيش
 مكانمزلأ :يأ ١[ :رونلا] «اهانضرفو اهانلزنا ةروس# :ىلاعت هلوق هنمو :مازلإلا-ج
 .اهب لمعلا
 كداعم ىلإ كارل نآرقلا كيلع ضرف يذلا نإإ# :ىلاعت ' هلوق هنمو :لازنإلا-د
 لوق وه» : o/ 1A٦ هريسفت يف يوغبلا لاق .نآرقلا كيلع لزنأ : يأ A0] : صصقلا]

 .«نيرسفملا رثكأ
 = .#هل هللا ضرف اميف جرح نم يبنلا ىلع ناك امه :ىلاعت هلوق هنمو :ةحابإلا-ه
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 . "9ُنوُْظَمْلا ُبِجاَوْلاَو .هب ٌعوْطُفَمْلا :َضْوَمْلا : حلا
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 سوماقلا بيترت ٤۸۸/٤. ةغللا سيياقم مجعم :رظنا .هل هللا حابأ : يأ [۳۸ : بازحألا]

 ۲ يرهرجلل حاحصلا 8 لا مجعملا ۲١۲/۷. برعلا ناسل ۷۲ /*

 .اهدعب امف ۳٠١/١ رينملا بكوكلا حرش ۸۷/١. يدمآلل ماكحإلا .۷

 «دحاو ىنعمل نامسا: يأ نافدارتم يهقفلا حالطصالا ثيح نم بجاولاو ضرفلا

 :وهو -ةلبانحلاو ةيعفاشلا ءةيكلاملا- روهمجلا دنع دحاو لولدم ىلع ناقلطي ناظفلو

 .هكرت ىلع ًاعرش مذي ام وأ ءًامزاج ًابلط بولطملا لعفلا
 ١/ يلازغلل ىفصتسملا 174/١. ينيوجلل صيخلتلا 194/١. داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 ١/ رينملا بكوكلا حرش 47/١. يدمآلل ماكحإلا .4۸- ١ يزارلل لوصحملا 3

 ١/ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا أطخأ دق ۰۱٦٥/۱ عم ةيلشت ١.

«Forنيب قيرفتلا ةبسن يف ۷٥ص ةيلوصألا دئاوفلاو دغاوقلا يف یک ءاحللا ار نباو  

 يف ًالماك ًالصف دقعي ينالقابلا يضاقلا دجن امنيب «ينالقابلا يضاقلل بجاولاو ضرفلا

 :رظنا .«ضرفلا وه بجاولا نأ يف لصف» :لوقي ثيح ضرفلا وه بجاولا نأ

 .؟١/44 يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا

 ‹ريدقتلا :هانعم ضرفلاف .ةغل امهتلالد يف نافلتخم بجاولاو ضرفلا نأ يف فالخ ال

 .برطضملا وأ «طقاسلا وأ «تباثلا :هانعم بجاولاو .ٌرحلا وأ

 :نيبهذم ىلع ًاحالطصا امهلامعتسا يف ءاملعلا فلتخاو

 ناظفلو «دحاو ىنعمل نامسا يأ «نافدارتم بجاولاو ضرفلا نأ :لوألا بهذملا

 .ًاعرش هكرات م يذلا وأ ءًامزاج ًابلط بولطملا لعفلا :وه دحاو لولدم ىلع ناقلطي

 لعفلا اذه نإ :اولاق ثيح .ةلبانحلا دنع حيحصلاو ؛ةيعفاشلاو ةيكلاملا لاق هبو

 تبث مأ «يعطق ليلدب تبثأ ءاوس ًاقلطم ًابجاو ًاضيأ ىمسيو ءًاضرف ىمسُي صاخلا

 . ينظ ليلدب
 تبث ام :ضرفلاف .نینیابتم نيينعم نع نالديو «نيفدارتم ريغ امهنأ : يناثلا بهذملا

 ةياورو ةيفنحلا لاق هبو .ينظ ليلدب همكح تبث ام :بجاولاو .يعطق ليلدب همكح

 نع ليقع نبا هاكحو ةلبانحلا نم يناولحلاو ءالقاش نبا هراتخاو ءدمحأ مامإلا نع

 يعطق ليلدب هكرات مذو هبلط تبثي نأ امإ صاخلا لعفلا اذه نإ :اولاق ثيح .ةلباتحلا

 ليلدب تبث نإف ءدحاولا ربخك ينظ ليلدب تبثي نأ امإو «ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلاك

 - ءورقملا نوك نع رظنلا عطقب ة ةالصلا يف نآرقلا ةءارقك كلذو ‹ضرفلا وهف يعطق

 ام اوءرقاف# .: ىلاعت هلوقب اهكرات م مدو «مزاجلا اهبلط تبث دق هنإف ءاهريغ وأ -ةحتافلا

 كلذو بجاولا رهف ينظ ليلدب كلذ تبث نإو ء[۱۸ :لمزملا] «نآرقلا نم رسيت

 -ثيدحب اهكرات مدو مزاجلا اهبلط تبث دق هنإف «ةالصلا يف اهصوصخب ةحتافلا ةءارقك
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 .«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» :ملسمو يراخبلا -

 مكحو .هكرتب ةالصلا دسفتو «هدحاج رفكُي هنأ :-' ضرفلا'- لوألا مكحلا نإ :اولاقو

 مثأي هكرات ناك نإو ءهكرتب ةالصلا دسفت الو ءهدحاج رفكي ال هنأ -"بجاولا'- يناثلا

 .هب
 ناك ام بجاولاو «نآرقلاب مزل ام ضرفلا نأ :دمحأ مامإلا نع ليقع نبا ىكح دقو

 رثكأ يف دمحأ مالك رهاظ يه هذهو» : 50ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لاق .ةنسلاب

 .«القاش نبا اهاكح دقو ءهصوصن

 .هالص يلبنحلا ماحللا نبال ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا :رظناو

 تبث ام :يفنحلا دنع ضرفلا نإ) 5١/١: تامدقملا ىف دجلا دشر نبا لوق امأو

 نوكت دق ةلالدلا نأل ؛نييلوصألا لقنل فلاخم .«ةنسلاب تبث ام بجاولاو .نآرقلاب
 يضاقلا لاق امك كلذ نم مزليو .ةرتاوتم اهنوك عم ةنسلا نم ةيعطقو «نآرقلا نم ةينظ
 ةنسلاب هبوجو تبث امم ءيش نوكي ال نأ ۲۹۸/١: داشرإلاو بيرقتلا ىف ىنالقابلا

 نم هوحنو عيابتلا دنع داهشإلا نوكي نأ :ًاضيأ هنم مزليو «ةلقاعلاو ءةالصلا ةينك

 يشكرزلا ٌمامإلا يضاقلا مالك لقنو .هزوجي ال اذهو ءًاضرف نآرقلاب ةتباثلا تابودنملا
 .187 ١/ طيحملا رحبلا يف

 ؟يظفل مأ «ةرمث هيلع بترتت يقيقح وهأ .فالخلا اذه نوك يف اوفلتخا مث

 :لاق ثيح يقيقح فالخلا نأب 55 ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا حرص دق
 لعف كلذكو .- «بجاولا» يناثلا نود - «ضرفلا» - لوألا مسقلا دحاج رفكي اذهلو»

 الب هكرات قسفيو «هدحاج رفكي» :ضرفلا يف لاق ثيح 85 ص ينغملا يف يزابخلا
 هدحاج رفكي ال ىتح داقتعالا ال لمعلا بوجو همكح» :بجاولا ىف لاقو «رذع
 . ؟هكرات قسفيو
 ١١7/١. هلوصأ يف يسخرسلا لعف كلذكو

 يظفل ةيفنحلاو روهمجلا نيب فالخلا نأب ١/08يفنحلا توبثلا ملسم بحاص حرص

 يف ال ةيمستلا يف الإ سيل ةيعفاشلا نيبو اننيب عازنلا نإ) :لاق ثيح ايقيقح سيلو
 :الا/ ١/ لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس يف يفنحلا تيخب خيشلا لاقو .«ىنعملا

 .ها.«يهقفلا حالطصالاو ةيمستلا ىلإ ًاعجار ًايظفل ًافالخ فالخلا اذه ناكف»

 ىفصتسملا يف يلازغلا :مهنم يظفل فالخلا نأب روهمجلا نم نيققحملا رابك حّرص دقو
 يف ناهرب نباو ۰۸۸/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ۰4۸/١ لوصحملا يف يزارلاو ١

 187/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن ام سكع 24٠/١ لوصألا ىلإ لوصولا
 ١/ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «يقيقحلا فالخلا نأب :لاق ناهرب نبا نأ نم
 -يف يشكرزلاو «عماسملا فينشت حرشب ١١4/1١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو .ا"ه#
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 نباو ۷٥٠ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نباو 1517/١« عماسملا فينشت

 يف يشخدبلاو ۹۲١/١-۹4۳ رطاعلا رطاخلا ةهزن يف ناردب نباو «ةضورلا يف ةمادق

 ىلع هحرش يف يلحملاو 75/١« لوسلا ةياهن يف يونسإلاو 57/١« لوقعلا جهانم
 ةيميت نباو ۸۹4/١-۰۹٠ هتاريرقت يف ينيبرشلاو هيلع هتيشاح يف ينانبلاو عماوجلا عمج

 يف يدربراجلاو 277/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو .«٠١6ص ةدوسملا يف

 1 194/١. عماللا ,ءايضلا يف ولولح خيشلاو ٠١51 جاهولا جارسلا
 ًاقيدصتو ًاملع مزال ضرفلا مكح نأ :اهنم ةريثك ًاراثآ امهنيب قرفلا ىلع ةيفنحلا بتر
 .ندبلاب المعو «بلقلاب

 وهف بجاولا مكح امأ .رذع الب هكرات قسفيو .هدحاج رفكيو « عئارشلا ناكرأ نم هنأو

 اذإ امأ ءهب فختسا نإ هكرات قسفيو «هدحاج رفكي الو ءًاقيدصت ال ندبلاب المع مزال

 يف طقسي الو «هتالص تلطب دوجسلا وأ عوكرلاك ًاضرف فلكملا كرت اذإو .الف لّوأت

 ‹حيحص هلمع نإف ًابجاو كرت اذإ امأ .ةداعإلاب الإ ةمذلا أربت الو ءوهس يف الو دمع
 .مثإلا عم هتمذ تئرب دعي مل نإف ءةداعإلا هيلعو «صقان هنكلو

 دئاوفلاو دعاوقلا 08/١. تومحرلا حتاوف ١١١/١-١٠١. يسخرسلا لوصأ :رظنا

 نازيم ٠١١/۲. ريرحتلا ريسيت .اهدعب امف 5؟/١ يشخدبلا حرش .ه۸-۷٥ص ةيلوصألا

 ٥۰. 08ص ةيميت لال ةدوسملا ."1- -١؟9ص يدنقرمسلل لوقعلا

 هاذأ» :سوماقلا يف لاق .ىدأ نم هلصأو ءءاضقلاو لاصيإلا ىنعمب :ةغللا يف ءادألا
 4/١. سراف نبال ةغللا سيياقم مجعم :رظنا «ءادألا مسالاو .هاضقو ءهلصوأ : ةيدأت

 ١175/١. سوماقلا بيت

 يزارلل لوصحملا 48/١: يلازغلل ىفصتسملا :يف نييلوصألا دنع ءادألا فيرعت ا

 نايب ۷/١. يكبسلا نبال جاهبإلا ."5"ص لوصفلا حيقنت حرش .اهدعب امف 0١
 فينشت 40/١. تومحرلا حتاوف 56/١". رينملا بكوكلا حرش 8/١". رصتخملا
 .١5؟ص ناواق نبال تاقرولا حرش تاقيقحتلا ١.,. عماسملا

 ءادألاو ءذاقنإلاو «متحلاو ءعنصلاو «مكحلا :اهنم ناعمب يتأي :ةغللا يف ءاضقلا

 :رظنا .ذاقنإلاو مامتإلاو ءادألا ىنعم وه انه ءاضقلاب دارملاب قيلألا لعلو .مامتإلاو

 .541/# سوماقلا بيترت .49/8 ةغللا سيياقم مجعم

 يزارلل لوصحملا 48/١. يلازغلل ىفصتسملا :يف نييلوصألا دنع ءاضقلا فيرعت رظنا

 امف ۷١/١ يكبسلا نبال جاهبإلا .7"ص لوصفلا حيقنت حرش .اهدعب امف ١

 تومحرلا حتاوف ١//57. رينملا بكوكلا حرش . 841 رصتخملا نايب .اهدعب

 .١5”ص ناواق نبال تاقرولا حرش تاقيقحتلا ١191/١. عماسملا فينشت 0١.
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 ١/ يدابعلل تانيبلا تايآلا ٠٠١/١. يلحملا حرش- عماوجلا عمج حاَّرُش ةملك تقفتا
 /۸ ةقرو) يقارعلا نيدلا يلول عماهلا ثيغلا .۱۹۲/۱ يشكرزلل عماسملا فينشت ٠

 وهو» :ءاضقلل يكبسلا نبا فيرعت نأ ىلع ۲٠٠/١- ولولح خيشلل عماللا ءايضلا .(
 «ًاقلطم لعفلل ضتقم هل قبس امل اكاردتسا ؛هئادأ تقو جرخ ام :ضعب :ليقو .لك لعف
 :هل ًابلاط : يأ «لعفلل ضتقم» : يكبسلا نبا لوق نأل ؛بجاحلا نبا فيرعت نم نسحأ
 .طقف بجاولا لوانتت يتلا بجاحلا نبا ةرابع فالخب بودنملاو بجاولا لوانتي
 نأ :ىكلاملا هبهذم لصأ ىلع كلذ ىنب بجاحلا نبا نأل ؛ ليضفتلا اذهل هجو ال :لوقأ
 رجفلا الإ ةيكلاملا نحن اندنع ىضقت ال اهنإف تابودنملا امأ ؛تابجاولا صئاصخ نم ءاضقلا
 ريغ ىضقي الو» :هرصتخم يف ليلخ خيشلا لاق .نسحأ بجاحلا نبا ةرابعف هيلعو .لاوزلل
 حرشو ./4/7 باطحلل ليلجلا بهاوم :رظنا .لاوزلل - رجفلا ةالص يأ - يه الإ ضرف
 نبا نودمح ةمالعلا ةيشاحو ١۷-1۸. /۲ هيلع يودعلا ةيشاح عم ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا
 18/١. رشاع نبا ةموظنم ىلع ةرايم حرش ىلع يكلاملا جاحلا
 :ًادوعو ةدوع دوعي هيلإ داع :لاقي ءدوع نم هلصأو . عوجرلا ىنعمب : ةغللا يف ةداعإلا
 .عجر اذإ

 ۴٠١/۳. برعلا ناسل .۳۳۸/۳ سوماقلا بيترت :رظنا
 يزارلل لوصحملا ١/ ٠١. يلازغلل ىفصتسملا : يف نييلوصألا دنع ةداعإلا فيرعت رظنا
 نايب .الا//١ يكبسلا نبال جاهبإلا .الك ص لوصفلا حيقنت حرش .اهدعب امف 311/1
 فينشت 80/١. تومحرلا حتاوف 58/١". رينملا بكوكلا حرش 41١/١". رصتخملا
 .١5”ص ناواق نبال تاقرولا حرش تاقيقحتلا ١194/١. عماسملا
 ءاضقلاو ءادألا- ميسقتلا اذه رهاظو» : ٠١۹/۱ لوصولا ملس يف يعيطملا تيخب خيشلا لاق
 هحراش نکلو ءرصتخملا يف بجاحلا نبا مالك هيضتقي ام وهو ةنيابتم ماسقألا نأ -ةداعإلاو
 ضعب تارابع يف عقو نإو «موقلا حلطصم يف ءادألا نم مسق ةداعإلا نإ :لاق دضعلا
 .ها .«همالك قفاوي ام ىلع علطن مل» :لاقف دعسلا هضرتعاو .ها .«فالخ نيرخأتملا
 اولعج مهنإف حارسا نم هريغ هيلإ بهذ ام فالخ هلاق ام نأب ًاضيأ يناجرجلا هضرتعاو
 .هنم ًامسق ال ءادألل ًاميسق ةداعإلا
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 قفز

 «لماشلا» بحاص نإ .ةيعفاشلا دنع هل ًاميسق ال ءادألا نم ًامسق ةداعإلا نوك ديؤي نكل

 مث اهرصق هل نأ لهجي وهو ةالصلاب رفاسم مرحأ ول هنأ يعفاشلا صن لقن امل مهنم

 دقف اهنم نيتعكر نع ملس اذإف ًاعبرأ اهدقع هنأل ؛اهؤاضق هيلع بجو نيتعكر نم مّلس
 .ءادألاو ءاضقلا فيرعت ضقني وهو ءءاضق تقولا ىف ًايناث اهلعف لعجف ءاهداسفإ دصق

 ىنعملاب ءاضقلا ال لاح لك ىلع ةداعإلا بوجو :يعفاشلا دارم نأب كلذ نع باجأ

 قالطإ ناك كلذبو «ىلوألا وغل نايبل قوسم يعفاشلا مالك نأل ؛يحالطصالا

 اهحرشو عمللا يف خيشلا مزجو ءًاضيأ ءاهقفلا هقلطأو «مهنم ذش نم الإ نييلوصألا
 نأل ؛قييضتلا لاز ةالصلا داسفإبو «قاب تقولا نأل ؛دعاوقلل قفاوملا وهو «ءادأ اهنأب

 مل كنإف لصف عجرا» :هتالص ءيسملل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب لعف الك هلعف

 لعف نأ يف حيرص اذهف ها .ةحيحص ترمتسا ول اميف قييضتلا رهظي امنإو «لصت

 ءهنم ةداعإلا نوكتف «ءادألا مسق نم الوأ اهلعف داسف دعب تقولا يف ًايناث ةدابعلا

 نأ :قيقحتلا نأو ءدضعلا ققحملا ىلع ديسلاو دعسلا ضارتعا عافدنا ملعت كلذبو

 تقولا دعب ةدابعلا دسفأ ول هنأ امك ءءادألا نم مسق يهف تقولا يف تناك ىتم ةداعإلا

 خيشلا مالك ىهتنا .«ةيعفاشلل حالطصا ميسقتلا اذهو .هنم ًامسق نوكتو ءاضق اهلعف ناك

 فيرشلاو دعسلا ةيشاحو ۲۳۴/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو .تيخب

 41١/١". رصتخملا نايبو .يناجرجلا

 1١١9/١- ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاحو عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرشو
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 ةالص ىلص نم ةالص نع ًازارتحا كلذو ءطرش وأ نكر كرتك ًالوأ هلعف يف :يأ

 لاق .لوقلا اذه ىلع ةداعإ ىمست ال اهنإف ءاهتقو يف ةيناث ةرم ةحصلا طئارشل ةعمجتسم

 نبا هحجرو هريغو يزارلا مامإلا هب مزج يذلا روهشملا وه لوقلا اذهو» :يلحملا

 وهف نكر كرتك ؛لوألا لعفلا يف داسفلا ريغ للخب ةداعإلا اوديق ةيفنحلاو .«بجاحلا

 .ةداعإ ىمسي الو «هب دتعملا وه يناثلاو ءوغل لوألا لعفلاف ءمهدنع داسفلا ىلإ يدؤي

 حرش 41١/١". رصتخملا نايب 488/١. تومحرلا حتاوف .۱۹۹/۲ ريزحتلا ريسيت :رظنا

 ١١1/١. عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح .7*7 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا

 وأ ءآلوأ هلعف يف للخ نم» 7/0 عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا لاق

 .«الوأ هلعف يف نكت مل ةليضف لوصح

 راجنلا نبا بسنو «للخلا نم معأ وهو» ١/ ۳٤١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو

 ىلع دضعلا حرش :رظناو .ةلبانحلا نم هباحصأل لوقلا اذه 548/١ بكوكلا حرش يف

 .777 ١/ رصتخملا
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 عراشلا دصقم ىلإ لوصولل يفكي هب نيفلكملا ضعب مايق نأل ؛ةيافكلا بجاو يمس
 .عيمجلا ىلع ًابجاو هنوك عم «نيقابلا ىلع مثإلا طوقس يف يفكيو «لعفلا دوجو يف
 لوصولا ملس هشماهبو ٠۸۷/١ لوسلا ةياهن . ١٠٠ص لوصفلا حيقنت حرش :رظنا
 يقارم ىلع دورولا رثن 147/١. طيحملا رحبلا .۷۳ص يونسإلل ديهمتلا .تيخب خيشلل
 .۲۲۳/۱ يطيقنشلل دوعسلا
 ىف امل قفاوم .ش :يف امو .«ضعبلاب طقسيو» لدب «ضعبلا لعفب طقسيو» :ش :يف
 1 ١ ."4 ص ىهتنملا
 «هب هسفنب موقي هيلع رداقلاف ءروهمجلا دنع نيفلكملا عيمجب قلعتي يئافكلا بجاولا-
 ميثأتلا نأو فلكم لكل هجوم باطخلا نأل ؛هب مايقلا ىلع هريغ ثحي رداقلا ريغو
 .دوصقملا لوصحل ؛ضعبلا لعفب طقسي هنكل «كرتلا دنع لكلاب قلعتي
 بسن اميف يزارلا رخفلاو عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو هجاهنم يف يواضيبلا لاقو
 لك نم رفن الولف #:ىلاعت هلوقك .ًاقافتا مهبم دحاول رمألا زوجي هنأو «لكلا لعفب الإ طقس امل لكلاب قلعت ول هنأل ؛ةنيعم ريغ ةفئاطب قلعتي ةيافكلا بجاو نإ :هيلإ
 ١7[. :ةبوتلا] .نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف
 يربعلا هنع هلقن اميف - يغارملا هبسن :نيعم ريغ ضعبب ًاًصتخم يئافكلا بجاولا نوك
 ققحمو 1944/١-4146 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو 2 ١ جاهنملل هحرش يف
 ماله ١/ رينملا بكوكلا حرش اققحمو .187/؟ يناولعلا رباج هط روتكدلا لوصحملا
 .يزارلا رخفلا ىلإ
 ضرف هنأ يف ةحيرص لوصحملا يف يزارلا ةرابع نأ َنَِّبو كلذ ركنأ دقف يربعلا امأ
 1948/١: لوصولا ملس يف تيخب خيشلا لاقو .روهمجلا بهذم وه امك عيمجلا ىلع
 ىلع ال ةعامجلا رمألا لوانت اذإ امأو» هترابع لوأ يف - يزارلا يأ - مامإلا لوق نإ»
 «عمجلا ليبس ىلع ال مهلوانتو ةعامجلا ىلإ هجوت رمألا نأ يف حيرص “عمجلا ليبس
 باطخلا نوكيف «يدارفإلا لكلا ليبس ىلع لب عومجملا لكلا ليبس ىلع ال يأ
 بطاخملا نأ يف ةحيرص يه لب ؟«ضعبلا» بطاخملا نأ ىف ةحيرص لوصحملا يف مامإلا ةرابع نوكت نيأ نمف .روهمجلا بهذم نيع وه اذهو ءدحاو لك ثيح نم لب عمجلا ثيح نم ال عيمجلا ىلع بوجولا نوكيف كلذك .ةعامجلا ىلإ ًاهجوم
 نع بلطلا طقس ضعبلا لعفب بولطملا ءيشلا نم ضرغلا لصح ىتم هنإو ؛لكلا»
 ةيافكلا هيف نم هلعف اذإ هنأ ىضتقا صنلاو يدارفإلا لكلا ىلع ةيافكلا ضرف بوجوف ًاعيمج نومئايف ًاعيمج هوكرت دقو «هب نيمزلم لكلا ناك لكلا هكرت ىتمو «نيقابلا
 .ها «نيقابلا ممذو لعف نم ةمذ غارفل ًابجوم لعفلا كلذ ناك
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 ْداَعْبِتَسا :اًنلق . ضغَبلاب طمس :اولاق
iع عع 7 ت 7 دو  

 مور . يف ممر لە رع مور ت E ة

 ال مهبم جاو م :انلق .مهبم ضعب رميا مهبم ٍدِحاَوِب ريا امك :اولاق

 ةقرف لك نم رفن الولف 98: ىلاعت هلوقب ١98 ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا جتحاو
 ردقلاب قلعتم بوجولا نأ ىلع ١17[. :ةبوتلا] «نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم

 كرتشم ردق فئاوطلا ىدحإ موهفمو فئاوطلا ىدحإ لعف بولطملا نأل ؛كرتشملا

 .ةفئاط لك ىلع هقدصل ؛اهنيب

 لعفب طقسيو «عيمجلا ىلع هجوتم هنإ لوصألا ءاملع لوق» :يبطاشلا مامإلا لاقو

 ىلع دراو بلطلا نأ :طباضلاو .هيئزج ال بلطلا يلك ةهج نم حيحص ضعبلا

 هليلدو «كلذب مايقلا ةيلهأ هيف نم ىلع نكلو «ناك فيك ضعبلا ىلع ال «ضعبلا

 ؛[١؟* :ةبوتلا] .#نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف :- ةيآلا

 كلذب مايقلا نأل ؛زوجتلا نم برقي ‹عيمجلا ىلع بجاو هنإ :لاقي نأ حص نكلو

 «نورداقلا مهو ةرشابملاب ضعبلا نكلو « هليصحتب نورومأم مهف .ةماع ةحلصمب مايق

 ١/ تاقفاوملا :رظنا .«فالخلا طانم عفتري هجولا اذهبو .نيرداقلل رمألاب ضعبلاو

 ْش .فرصتب 5-184١

 يبأ خيشلاو ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا نع «ةلحرلا دئاوف» يف حالصلا نبا لقن

 مامإلا لقنو .نيعلا ضرف نم لضفأ ةيافكلا ضرف نأ :نيمرحلا مامإ دلاو دمحم

 نبال صيخلتلا حرش» لوأ يف يجنسلا يلع وبأ خيشلاو ««ةضورلا دئاوز» يف يوونلا :

 نم لضفأ ةيافكلا ضرف نإ :لاق ينيوجلا نيمرحلا مامإ نأ :نيققحملا نع ؟صاقلا

 | .نيعلا ضرف
 لضفأ ةيافكلا ضرف نإ -هدلاوو نيمرحلا مامإو ذاتسألا- :مهنم ٌدَحَأ لقي مل :قيقحتلاو

 ضرفب مايقلل :اولاق لب - عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هب ربع امك- نيعلا ضرف نم

 عمج يف يكبسلا نبا ةرابعو ةرابعلا هذه نيبو .نيعلا صضرفب مايقلا ىلع ةيزم ةيافكلا

 ش .لمأتيلف توافت هريغو عماوجلا
 نم وه امب مايقلا نأ هارأ يذلا مثا :"7888-09 ص يئايغلا يف نيمرحلا مامإ صنو

 «نايعألا ضئارف نم تابرقلا نونف يف ىلغأو «تاجردلا زارحإب ىرحأ ةيافكلا ضورف

 ؛ماسترالاب هيف عراشلا رمأ لباقي ملو «هكرت ول فلكملا دبعتملا ىَلَع نيعت ام نإف

 تايافكلا ضورف نم ضرف ليطعت ضرف ولو .باثملا وهف هماقأ ولو «هب مثأملا صتخا

 ةفاكو هسفن فاك هب مئاقلاو «تاجردلاو بترلا فالتخا ىلع ةفاكلا ىلع مثأملا معل

 لحم لحي نم ردق نوهي الو «باوثلا لضفأ لمآو «باقعلاو جرحلا نيبطاخملا

 عماسملا فينشت :رظناو ها .«نيدلا تامهم نم ةمهمل مايقلا يف نيعمجأ نيملسملا

.or-0۲/1 
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 َنْئَب اًعْمَج ءِطِقْسُمْلا ىَلَع ُهُليِوأَت ُْبِجَي :اَنْلُق "وَمَن الؤلف» :اوُلاَق ماوس ساو م o ر عج ءَ و 2 لَو ۳
 لوألا اولا

 ضب َلاَكَو .ٌميِقَتْسُم ِةَراَمَكْلا ٍلاَصِحَك ””ءاّيْشَأ ْنِم ٍدِجاَوِب ُرْمَألا (ُةَلأْسَم)
 : ُبِجاَوْلا : ْمُهُضْعَبَو :ُلَعْفُي ام :ُبِجاَوْلا : ْمُهْضْعَبَو . ٌبِجاَو ٌعيِحَجْلا :ِةَلَِمْعُمْلا
 00 ِرَخآلاِيَو هب ُطُقْسَيَو « نعم دِحاَو

 ....نيدلا يف اوهقفتيل ةفث ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف : اهمامتو ٠١١. :ةيآلا ةبوتلا ةروس )١(
 -بجاحلا نبا يأ- فنصملا باجأ» :#48-744 ١/ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق (۲)

 لمتحا ءهقفلا بلط مهيلع هللا بجوأ نيذلا مه اونوكي نأ لمتحي امك ةفئاطلا نأب هنع

 .عيمجلا نع ةرشابملاب بوجولا نوطقسي نيذلا مه اونوكي نأ
 انلمح ول انإف .نيليلدلا نيب ًاعمج ؛هيلع لمحي ءاحوجرم ناك نإو يناثلا لامتحالاو
 ميثأت ىلع عامجإلا وهو ءانليلد نالطب مزلي .مهيلع هللا بجوأ نيذلا ىلع ةفئاطلا
 - ةيالاب لمعلا الو ءانليلد نالطب مزلي مل «نيطقسملا ىلع هانلمح ولو .هكرتب عيمجلا

 :ةبوتلا] .نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف# :ىلاعت هلوق يهو
[N۳حرش :رظناو. «ناكمإلا ردقب بجاو نيليلدلا نيب عمجلا نأ ؛ هيلإ ريصملا نيعتف هم  

 .ىناجرجلاو دعسلا ىتيشاحو 578-774 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا

 ١/ دمتعملا :رظنا .اهريغو ةرافكلا لاصخك مهبم وأ ريخم بجاوو «جحلاو ةالصلاك
 4/۱ يدمآلل I .189١/؟” يزارلل لوصحملا 1 | ىنصتسملا 6

 . 9۸ص ةيلوصألا

 ميقتسم وه له ةرافكلا لاصخك ةددعتم ءايشأ نم دحاوب رمألا نأ يف ۽ ءاملعلا فلتخا )4(

 :بهاذم ىلع ؟ال مأ

 ينالقابلا يضاقلا لاق .ءاملعلا رثكأ لاق هبو .هنيعب ال دحاو بجاولا :لوألا بهذملا
 ىلع ءاهقفلا ةمئأو ةمألا فلس نم لكلا عمجأ دقو» ١59/5: داشرإلاو بيرقتلا يف
 .«هنيع ريغب دحاو اهريغو تارافكلا نم هيف رّيخملا نم بجاولا نأ
 ىقتنملا يف يجابلا هازعو .دحاو لعفب طقسيو _بجاو عيمجلا نأ : يناشلا بهذملا

 مشاه يبأ نع وو ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هركذو . ةقينح يبأ باحصأو ًاضيأ

 حص نإ لقنلا نإف» : لاق ثيح لقنلا يف ككش مث «تاالاقملا باحصأ نع ًالقن

 .(...هنلع

 -لقنلا 74/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ لقن دعب نيمرحلا مامإ كيكشتل لاجم ال
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 مشاه وبأو يلع وبأ اناخيش بهذو» :لاق ثيح مشاه يبأو يلع يبأ نع حيحصلا =

 الو ءاهعمجأب لالخإلا زوجي ال هنأ كلذ ىنعمو «رييختلا ىلع ةبجاو لكلا نأ ىلإ

 .«بوجولا هجو يف امهيواستل ؛امهنم نينثا نيب عمجلا بجي

 لعف نإو ءكاذف فلكملا هفداص نإف ىلاعت هللا دنع نيعم بجاولا نأ :ثلاثلا بهذملا

 .ضرفلا هب طقسي لفن وهف هريغ

 هب مجري ةلزتعملاو ةرعاشألا نم الك نأل ؛«مجارتلا بهذم» ىمسي بهذملا اذهو

 داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق .هب لئاق ال ضرتفم بهذم وهف «هنم أربتيو رخآلا

 تارافكلا نم بجاولا نإ :مهلوقب ءاهقفلاو ةمألا دارم سيل هنأ اوملعاو» : ۲
 هريغ نود هبجوأ يذلا وه ىلاعت هللا دنع هنيعب ًادحاو.اهيف نأ «هنيع ريغب دحاو ثالغلا

 ريغ ًائيش لعف نم ةباثمب ناكو ءهئزجي مل دحاولا كلذ ريغ فلكملا لعف ول ىتح

 نيعم هنأ هنيع ريغب :مهلوق ىنعم نوكيو بجاولا ريغ لعف هنأ يف ثالثلا تارافكلا

 ءانل زيمتم الو مولعم ريغ ناك نإو .هريغ نود هب بوجولا قلعت ىلاعت هللا دنع مولعم

 نأو ءهانلهج نإو ًانيعم نوكي نأ هيف ام لقأ نأل ؛ةمألا نم دحأل لوقب سيل اذه

 ًاصوصخو ًابجاو هانفلك دق نوكي نأو .بجاو ريغ هنأل ؛لعف اذإ ئزجي ال هريغ نوكي

 يف يزارلا رخفلا لاقو «قافتاب لطاب كلذو ًاليبس هزييمت ىلإ انل لعجي ملو هريغ نم

 ةلزتعملا هيوريو ءةلزتعملا نع انباحصأ هيوري بهذم انهاه لب» ١0: /” لوصحملا

 هللا دنع نيعم دحاو بجاولا نأ :وهو ءهداسف ىلع ناقيرفلا قفتاو ءانباحصأ نع

 وه يذلا كلذ الإ راتخي ال فلكملا نأ ملع ىلاعت هللا نأ الإ اندنع نيعم ريغ ىلاعت

 لب :- ةرعاشألا يأ  اولاق نإو» ۷4/١: دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاقو « .هيلع بجاو

 فلكملا نأ ملع دق هناحبس هللا نأ الإ اندنع نيعم ريغ ؛هللا دنع نيعم دحاو بجاولا
 -ةرعاشألا يأ- مهنيبو -ةلزتعملا يأ- اننيب فالخلاف ءهيلع بجاولا وه ام الإ راتخي ال

 هب لقي مل هنأ يدنعو» 0١ جاهبإلا يف يكبسلا نب نيدلا يقت لاقو .«ىنعملا ىف

 هب لوقلا نأل ؛ ؛ مالعألا ةمئألا ءالؤه نم ةلمحلا هذهب ريدج بهذملا اذهو « .لئاق

 نوكو «هب فلك امب ًالهاج فلكملا نوكو «هريغ ءازجإ مدع :يهو ءايشأ هيلع بترتي

 ' .ةمألا عامجإب ةلطاب اهلكو .ًائيعم هب فلكملا

 يجابلا لاق .فلكملا هلعفي ام وهو فورعم ريغ دحاو اهنم بجاولا : عبارلا بهذملا

 ا نأل ؛ةيكلاملا لوصأ ىلع ىرجأو يدنع رهظأ اذهو» ١ ىقتنملا ىف

 اهنم بجاولا ةرافكلا يف ةوسكلاو ماعطإلاو قتعلاك اهنيب ريخملا لاعفألا نإ :اولاق

 انباحصأ نم دحأ كلذ يف فلاخي ملو .هلعفب هبوجو نييعت فلكمللو نيعم ريغ دحاو

 اهدحأ فلكملا لعف اذإف ءبجاو اهعيمج نإ :لاق هنإف دادنم زيوخ نب دمحم ريغ

 .«اهرئاس بوجو طقس
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 لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاقو .ةيكلاملا مظعمل هوزع يجابلا نع ينوهرلا ركذو =

 قلعتم هيف باجيإلاو ‹عسوملا بجاولاك وه هدراوم يف ريخملا بجاولا» : ۲١۱ص

 قلعتم وه اهتيصوصخو ءاهنيب كرتشملا ردقلا :وه يذلا لاصخلا دحأ موهفمب
 . (رييختلاب

 وبأ لاق .رثكألا دنع يظفل :ةلأسملا هذه يف ةلزتعملاو ةرعاشألا نيب فالخلا نإ مث
 ءاهنم ةدحاو لك دارأ هنأ وه ءاهايإ هللا داجيإ ىنعمو» ۷4/١: دمتعملا يف نيسحلا
 ناك نإف .كلذ انفّرعو .ىرخألا ىلإ اهنم ةدحاو كرت هركي ملو ءاهعمجأ كرت هركو

 ١/ ناهربلا يف ينيوجلا لاقو .«قافو ةلأسملاف مهمالكب هبشألا وهو اودارأ اذه ءاهقفلا
 ىلإ قيقحتلا يف ًاليآ سيلف  مشاهلا يبأ نع يأ  هنع حص نإ لقنلا نإفا 0١

 . «ةرابعلا يف فيحلا ىلإ مصخلا ةبمسن هاراصقو 2« يونعم فالخ

 ىلع ءايشألاب رمألا :ةلزتعملا تلاق» : ٠١١۹/۲١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو

 .رييختلا ىلع لكلا بوجو يضتقي رييختلا
 ؛نيلوقلا نيب ىنعملا يف فالخ ال هنأ ملعاو .هنيعب ال دحاو بجاولا :ءاهقفلا تلاقو
 زوجي ال هنأ :وه .لدبلا ىلع بجاو لكلا :انلوق نم دارملا :اولاق ةلزتعملا نأل
 اهنم دحاو لك لعف نوكيو ءاهنيب عمجلا همزلي الو ءاهعيمجب لالخإلا فلكملل

 ىنعملا اذه . (هنيعب ال دحاو بجاولا» :مهلوقب اونع ءاهقفلاو .هرايتخا ىلإ الوكوم

 .ها .«الصأ فالخلا ققحتي الف : هنيعب

 هذه ىف ىنعم فالخ لصحتي ال هنأ ملعاو» :15”ص عطاوقلا يف يناعمسلا لاقو
 .«ةرابع فالخ فالخلا امنإو ءةلأسملا

 ةدئاف اهيف سيل ةيظفل ةلأسملاو» ۱۷۴/١: لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهربلا نبا لاقو
 .«نيبناجلا نم مّلسم ىنعملا ظحو «ةرابعلا يف فالخ كلذو ءهقفلا ةهج نم
 قلعتم هنأ :ةلزتعملا لوقو» : ۴٥٠٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاقو
 ًافالخ نوكي الف ضعبلا لعفب هتمذ أربت هجو ىلع عيمجلاب :هانعم عيمجلاب
 ال ىقبتو .ةلأسملا هذه يف بمهاذملا يوتست قيقحتلا دنعو ءرخآلا بهذملل

 .«اهيف فالخ

 .ها .(ىنعملا

 /“ لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألا لاق .يونعم فالخلا نأ مهضعب حرصو
 فالخلا نأ :كروف نباو 59/١(« ىفصتسملا) يلازغلا مالك نم رهظي يذلاف» : 4
 -يناسملتلاو 88/١(2« ماكحإلا يف يدمآلا وهو) ماكحإلا بحاص رايتخا وهو «يونعم

 ان



 جيوَت "بوج :اًضِئَأَو ههْيَلَع لد ٌصّنلاَو ِِذاَوَجْلاِب ٌعطَقْلا :ائَل

 ٌبِجوُي ٌرِِيْحّملا َناَك ْوَلَق يلج ّنِم ٍدِحاَو ِقاَنْعِإَو هِنْيَبِطاَخْلا ٍدَحأ

 ءاَمِمِدَحَأ صوُصْخِل ؛ اعم َناَك ْوَلَو < عيِمَجْلا ُجيِوْرَت َبَجَوَل «َعيِمَجْلا

 . خلا عما

 .هپ ” ل عوق و یو لى ّيَعُمْلا ُرْيَع وه ل رَثْعُمْلا

 ىَفَتْنَيَف َقَنالَّملا نم حار ١ رهو ءٌبِجاَو قه ٌتْيَح .- ب تن م هلآ ُباَوَجْلاَو

 ”of تدا إ۶

 بجد. اة هي ال اهذخأ ف كَ دَ ْنِم اًَدِجاَو ُبِجاَوْلا َناَك ْوَل :اولاق

 (*اددَعَت ْنِإَف .اًَهَُدَحَأ َوُه ُتْيَح ْنِم ِهِنْيَعِب آل [ب/٠] / اًدِجاَو هيف ْدَئَحُمْلا دوکي ن

 .«نيرخأتملا نم (۳۹۷ص حاتفملا يف يناسملتلا فيرشلا وهو) =

 فالخلا نأ :باوصلا» :لاق هنأ يدنهلا نع ١47/١ طيحملا رحبلا ىف يشكرزلا لقنو

 رحبلا يف دئاوفلا هذه :رظنا .ةعست دئاوف دع مث .«جراخلا يف دئاوف هل رهظيو «يونعم
 - ۷۹ص يونسإلل ديهمتلاو ١47/١ طيحملا

 - ۲۹١٠ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا هروصت امك ةلأسملا ىف فالخلا ىنبمو

 ةلأسمل عرف « ةلزتعملا يأ  مهنيبو اننيب ةلأسملا هذهو» :لاق ثيح ٠١

 لصوملا ببسلا نود «مهدنع ملعلا ةقيقح ىلع ىنتبي فيلكتلا نأ وهو «ىرخأ
 نأل ؛هب فلكملل ملع ال امب فيلكت نيع ريغ ءايشألا نم دحاو باجيإو «هيلإ
 يف سيل ام فيلكت نوكيف «فلكملا قح ىف فيلكتلا لاح لوهجم بجاولا

 ىنتبي امك .ملعلا ةقيقح ىلع ال ءملعلا ببس ىلع ىنتبي فيلكتلا اندنعو .عسولا
 .«ةردقلا ةقيقح ىلع ال ةردقلا ببس ىلع

 .«بوجو» لدب «بجوا» :ش : يف ))

 . (صف» لدب (ٌحصيفلا :ش :يف )۲(

 حرش يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«امهبم» لدب «اهنم» :لصألا :يف (۳)

 رصتخملا نايبو «يناجرجلا فيرشلاو دعسلا ةيشاحو ۲٠٠/١ رصتخملا ىلع دضعلا
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 دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه لصألا يف امو .«اددعت» لدب هددعت» :ش أ :يف )٤(

 49/١". رصتخملا نايبو .۲۳۷/۱ يناجرجلا ةيشاحو ١

 "وك



 يي ا ٍبوُجؤْلاَ

 مَدَعِل بحي 3 هيف ُدَدَحُمْلاَو « هيف رحب ل بجو يِذَّلا نأ ُّقَحْلاَو

 ءاَدِحاَو مرح ْوَل اَمَك .اًدِجاَو رْيَمّلَعَتُملا ؛ َءَْمْلا َنْوَك وَبْأَي ُدُدَعَئلاَو . رييغّتلا
 مس اس مع

 .اًدِحاَو َبَجْوَأَو

 ٌعاَمْجِإلا : انْلُق .ِةَياَمِكْلاَك ٍريِيْخّتلا ظلي ناگ ْنِإَو ءْطُقْسَيَو معي : :اولا
 ْرْيَغ ِهِنْيَعِب آل ٍدِحاَو ميت اًضِيََو 0 دحاَو ِكْرَتب اََهَو عيِمَجْلا ميث مَ ئ َى

 كالت نم جاو كرت ىَلَع مَا ٍفالْخب «لوَمعَم ُةَعَم

 ُهَبَجْوَأ ام ّبْسَح ُهُمَلْعَي :اَنْلُق .َبِجاَوْلا ُرِمآلا مَعَ ْنَأ ُبِجَي :اوُلاَق

 َرْيَغ ُهَمَلْعَي ْنَأ َبَجَو ِنّيَُم ريَ و “إو

 ِهنْوَكِل ؛"َتِجاَوْلا داكَف :اَنْلُق .َبِجاَوْلا َناَكَف ُلَعْفُي اَم َمِلَع :اوُلاَق

 . ٌءاَوَس هيف َقْلَحْلا "دأب عقل ؛ ”وِصوُصْخِل آل “اهني اَدِحاَو

 .«بجاو ريغو بجاو نيب" لدب «بجاولا ريغو بجاولا نيب» :ش :يف )١(
 دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه لصألا يف امو .«ادحتا» لدب ؛دحتا» :ش ءأ :يف (0

 84/١". رصتخملا نايبو .. ۱

 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم هنأل ؛أطخ وهو .«ىبأي» لدب «ابأي» :ش :يف (۳)
 ىهو .ادحاو» هلوق دعب «هنيعب ال١ ةدايز رصتخملا نتم يف ۲٣١/۱ دضعلا حرش يف 2

 . ىهتنملا يف ةدوجوم ريغ

 بجاحلا نباو روهمجلا يأر ىلع ىنعملاب لخت ال ةدايزلا هذهو ."ه ص ىهتنملا :رظنا

 .مهنم دحاو
 .«اذإو» لدب «اذإف» :ش :ىف (4)

 .«بجوألا لدب (هبجوأ» :ش : يف 9©6]

 هنأل ؛أ ءلصألا :نم هتبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو عفرلاب «ٌبجاولا ناكف» :ش :يف (۷)

 .أطخ وهو «اهنم» لدب ؛ًامهبم» :ش :ىفو .ةطقاس :أ :يف (۸)
 .«هصوصخل ال لدب «هصوصخب ال) :ش أ : يف (4)

 .«نأب» لدب «نإف» :ش :ىف(١٠)
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 ب o o ٌةعا 2 ب 0 ۳ )1 ۳

 تفر ۳ اووخَنو رهظلا ٍتفو عيمج نإ :ٌروهمَجلا ٤ 4 سولا

 , ياو

(00 

(0 

 قفا
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 , رْحآ نع 0 و ءُمْرَعْلا وأ ؛ٌلْعِفْلا : ٌبِجاَوْلا :يِضاَقْلا

 عسوملا (ٌةَلَأْسَم١ :ظفلب 741١/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا ردص

 : لاق ثيح .(ُةَلَأْسَم) ظفل نودب 0١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا دنع حيحصلاو
 .«ةدرفنم ةلأسم يف هركذي ملو ريخملا بجاولل اعبات هلعج»

 اذكو .(ُةَلَأْسَم) ظفلب اهردصي مل (ب/9١ ةقرو) بجاحلا عفر يف ًاضيأ يكبسلا نباو

 نبا عينصل قفاوم ًاضيأ اذهو .(أ/١5 ءب 5١/ ةقرو) رصتخملا ىلع هحرش يف يتربابلا

 (ٌةَلَأْسُم) ب ردصي نأ بسانملا ناك» :يبطقلا لاقو ."8ص ىهتنملا يف بجاحلا

 دنع عسوملا عوجرل ؛ريخملل ًافدر هلعج لب لعفي مل امنإو .عسوملا (ُةَلأْسَم) :لوقيو

 نايب ققحم نع ًالقن .(ب/5١١ ةقرو) دودرلاو دوقنلا :رظنا .«ريخملا ىلإ قيقحتلا

 65/1١*(. اقب رهظم دمحم روتكدلا رصتخملا

 ًابلط هءادأو هعاقيإ فلكملا نم عراشلا بلط يذلا لعفلا» :وه عسوملا بجاولا

 دنع عسوملا بجاولا :رظنا .«هسنج نم هريغ عسيو هعسي تقو يف امزاج

 .4١٠؛ص نييلوصألا

 .بجاولا ءادأل تقو «ءاشعلاو رصعلا تقو نم هوحنو : يأ

 رثكأو ةلزتعملا روهمجو ةيفنحلا رثكأو ةلبانحلاو ةيعفاشلا نم :روهمجلا بهذم اذه

 رصتخم : حرش يف يفوطلا هبسنو .«كلام بهذم وه» : ضايع :يضاقلا لاقو .ةيكلاملا

 .مهنع هللا يضر دمحأو يعقاشلاو كلام ىلإ 67/١" ةضورلا

 لوصألا نازيم ١/١". يسخرسلا لوصأ :يف روهمجلا بهذم نع مالكلا ليضفت رظنا
 يجابلل لوصفلا ماكحإ .5؟-١51ص يبرعلا .نبال لوصخحملا .9١75ص يدنقرمسلل

 يزارلل لوصحملا 54/١. ىفصتسملا ١176/١. نيسحلا ىبأل دمتعملا ١-۲۲۲.
 حرش .۲۰۹/۱ يشكرزلل طيحملا رحبلا 47/١. يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف 5
 بجاولا ۴١/١. ولولح خيشلل عماللا ءايضلا .اهدعب امف ۳۲۹/١ ةضورلا رصتخم

 .1-7١1١15ص ةلمنلا ميركلا دبع روتكدلل نييلوصألا دنع عسوملا

 تقو تقولا ءازجأ عيمج نإ» :۲۲۸/۲ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق

 لعفي نأ ىلع وأ «هئادأ ىلع مزعلا :وه لدبب امإ قييضتلا تقو ىلإ هريخأت هل نأو «هل
 . وأ «تقولا لوأ يف لعف اذإ ًالفن نوكي نأ لوقلا اذه ىلع لاحمف .دعب اميف هلثم
 .ها .«تقولا رخآ لوخد ىلإ لفن وأ ضرف هنأ ملعي ال هنأل ؛ىعارم

 يدمآلاك هعبات نمو يضاقلا نع الإ مزعلا بوجوب لوقلا فرعي ال» :يكبسلا نبا لاق

 . ۱ ماكحإلا يف)

۲4۸ 
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 تاوفه نم دودعم وهو) :لاق ثيح هلئاق ىلع لوقلا اذه عينشت يف يكبسلا نبا غلابو =

 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .«ليلد الب باجيإ هنإف ؛نيدلا يف مئاظعلا نمو يضاقلا

 .101-؟١/88 عماسملا فينشتو .(// ١5و ءبإ4

 يأ- معز مث» ۱۷١/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لوق دمتعا يكبسلا نبا نأكو

 رخأ نم :لاقو .لابقتسالا يف لاثتمالا ىلع مزعلا وه لدبلا نأ -ينالقابلا يضاقلا

 تقو لك يف كلذك هل ضرعتي مث .ىلاعت هبر ىصع مزعلا هلابب رطخُم ريغ لاثتمالا
 نيعتي تقولا كلذ مث .ناكمإلا تقو رخآ ىلإ مزعلا نيبو لاثتمالا نيب ددرتيو نيعتي
 ام نيمرحلا مامإ لوق يف تدجو دقو .«قيقحتلا كلسم نع ميظع جورخ اذهو .لعفلل

 ىنيوجلا لاق ثيح .ىنالقابلا ىضاقلا ىلع ىكبسلا نبا نم عينشتلا اذه ةدش نم ففخي

 مزعلا بجوي امنإ هنأ :هللا همحر يضاقلا ةقيرط يف هارأ يذلاو» 177/١: ناهربلا يف

 ىلع همكح بحسني مزعلا كلذ نأب مكحي مث «هديدجت بجوي الو .لوألا تقولا يف
 الو .ةينلا فوزع عم ةليوطلا ةدابعلا ىلع ةينلا طاسبناك اذهو «ةلبقتسملا تاقوألا عي

 .ءايأر كلذ ىرن ال انأ ىلع اذه ُريغ ميظعلا لجرلا اذهب نظي نأ يغبني

 يواضيبلاو .175/؟ لوصحملا يف يزارلا مهيلإ هازع .ةيعفاشلا ضعبل وزعم لوقلا اذه

 1١81/١-2168 جاهولا جارسلا ىمسملا جاهنملا حرش يف يدربراجلاو «جاهنملا يف

 ۲٠۳/١. طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلاق امك رداصملا بحاصو

 حرشب توبثلا ملسم يف روكشلا دبع نباو «.١15١ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو

 ىلع راونألا رون حرش يف يفنحلا يوهيملا يقيدصلا خيشلاو ۷٤/١ تومحرلا حتاوف

 هلاق» :لاق ثيح .”#”ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نباو 1۱۸/١ رانملا

 .ها .«ةيعفاشلا يققحم نم ةفئاط

 بهذم نم فرعُي ال هجولا اذه» : ۱-۳۳١ ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا لاقو

 ىلع داز اميف ُلعفُي ام َّنأ :يرخطصإلا هجوب هيلع سبتلا هلعلو هللا همحر يعفاشلا

 «ةعسوتلا ركني ال وهو ءءاضق ّدعُي اثم حبصلاو ءرصعلا يف مالسلا هيلع ليربج نايب

 .«مالسلا هيلع ليربج نایب ىلع اهرصق امنإو

 - انباحصأ ضعب ىلإ بسن لوقلا اذهو» 45/١: جاهبإلا يف يكبسلا نيدلا يقت ةت لاقو

 ءيش يف دجوي الو «هوفرعي ملف هنع ةيعفاشلا نم سانلا لاؤس رثك دقو .-ةيعفاشلا يأ

 لوق نم هلقان ىلإ ىرس مهولا نأ نظأ رهدلا نم نيح يلو «بهذملا بتك نم
 .ها.«ًاعسوم ًابوجو تقولا لوأب بجت ةالصلا نإ :انباحصأ

 «ةيعفاشلا نمو :يأ «انمو» هلوقب دارملاو» ۱۷١/١: لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو

 .«انباحصأ نمو» :بختنملاو لوصحملا ةرابع نإف «ةصاخ ملاعملا يف مامإلا هب حرص
 = ىلإ بهذ ثيح ىرخ الا هيجوت هيلع تلا هلعلو ءانبهذم ىف فرعي ال لوقلا اذهو
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 . ضررمل سي لفتف هم نإ «هرخآ : ةف ا 1 OF ف ئَمْلا] طر 2 م 20 2 . كسا ع

 . © بجاو همدق امف .«يفلكملا ةفصب ىَقْبَي نأ الإ : ٌيِحْرَكلا (WT) ر ور ر و ت م.

 لوصولا ملس رظناو .«رايتخالا تقو جورخب جرخي حبصلاو ءاشعلاو رصعلا تقو نأ

 يعيطملل ١/1177.

 يف يدنقرمسلا اهركذ يخركلا نع ةياور يهو .ةيفنحلا نم قارعلا خياشمل لوقلا اذه

 تومحرلا حتاوف :رظناو .«ةروجهم ةياورلا هذه». :اهنع لاقو 75١8 ص لوصألا نازيم

 ١19/1١. رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشكو .0

 .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 يأ  هبهذم ىمسيا ۲٤١/١: دضعلا ىلع هتيشاح ىف ىناجرجلا فيرشلا ديسلا لاق

 00 .ها. «ةاعارملاب - يخركلا

 انباحصأ نع تاياور ثالث يخركلا نعف» :7١7ص لوصألا نازيم ىف يدنقرمسلا لاق
 1 .هللا مهمحر -ةيفنحلا يأ-

 نم قلطم تقو يف هؤادأ هيلعو «ضرفلا تقو هلك تقولا نأ صاصجلا هنع ىور

 قيضتب وأ «ءادألاب امإ بوجولا نيعتي امنإو. ءءادألا يف ريخم وهو «تقولا عيمج

 لبق هيلع بجي مل هنأل ؛مث أي ال رخأ نإو ءًابجاو نوكي هلوأ يف ىدأ نإف قولا

 ‹«بوجولا نيعتي «هيف ىدؤي ام ردقب الإ تقولا نم قبي مل ىتح دؤي مل نإو .نييعتلا
 .اهيلع دمتعملا يه ةياورلا هذهو .هنع ريخأتلاب مثأي ىتح

 7 يقب نإف :فوقوم وهف «هلوآ يف ىدأ اذإ هنأ ًاضيأ هللا همحر يخركلا نع يورو

 إو .ًابجاو عقي كلذ وحنو ًاملسم ًالقاع ًايح يقب نأب ؛تقولا رخآ ىلإ نيفلكملا ةفص

 .الفن نوكي .«فيلكتلا طئارش نم ءيش تاف

 تقولا رخآ ىلإ يقب نإ نكل الفن عقي هلوأ يف ىدأ اذإ هنأ هنع ىرخأ ةياور يفو

 ًاطقسم نوكيو «تقولا رخآ يف بوجولل اعنام لفنلا كلذ نوكي «نيفلكملا ةفصب

 .ها .«ةروجهم ةياورلا هذهو .هتمذ نع ضرفلل

 .يخركلا نع ةدمتعملا ريغ ةياورلا ىكح رصتخملا يف انه بجاحلا نبا نأ ظحالملاو

 ه١ ةنس دلو «مهلد نب لالد نب نسحلا نب هللا ديبع وأ هللا دبع وه يخركلا

 ذخأ هنعو «يعدربلا ديعس يبأو مزاح يبأ دعب ةفينح يبأ باحصأ ةسائر هيلإ تهتن

 نبا هدع .يخونتلا دمحم نب يلع مساقلا وبأو يشاشلا يلع وبأو يناغمدلا ا

 ىلع ًاروبص «ةالصلاو موصلا ريثك ناك «لئاسملا يف نيدهتجملا ةقبط يف اشاب لامك

 باحصأ بتك رادم اهيلع يتلا لوصألا اهيف ركذ ةلاسر لوصألا يف هل .ةجاحلاو رقفلا

 تارذش 89/٠١. دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا .ه"٠ ةنس يفوت .ةفينح يبأ

 ص ةيهب 5 . .8١٠١ص ةيهبلا دئاوفلا 185/١. نيبملا حتفلا ١۸/١". بهذلا

 م.



 ول : ۶ اًضِئَأَو ٠ كح ُنيِيْعّتلاَو رخل ِتْقَوْلا عيِمَجب - 0 ف رمألا 9 اّن

 ءاَيِضاَق وأ 0"2ُدِصَي لف ءاَمّدَقُم ِهِرْيَع يف کز َناَكَل ءاَنَيَعُم َناَك
 . عاَمَجِإلا فالج َوُهَو ]١4/[ / ءِيِصْعَيَف

 قاب َبيِجَأَو .“"ٍةَراَمَكْلا ٍلاَصِح مك مْرَعْلاَو لغِفْلا يِف َتَبَت :يِضاَقْلا
32 

 يف مرحلا ٌتوَجَوَو . ٍنْيَرْمألا دحأل آل عطف ٌةالَص اًهِنْوَكِل ؛ليَتْمُم لعامل

 .ٍناميإلا ماكا ني جاو لك
 :انلق . رَت ُهّنأل ؛هِريِخَأَتب ىق دَر اًبِجاَو َناَك ْوَل : ًيِفََحْلا

 ٍةراَفَكْلا ٍلاَصْحَك د ٌُليِجْعَتلاَو ثيجأملا
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 es َلْبَك ِتْوَمْلا َّنَط َعَم َرَخَأ ْنَم "”لأشم»

 . حصي الف» لدب «حصت الف» :ش :يف (1)

 44/١ ماكحإلا يف يدمآلاو 7١/١ ىفصتسملا يف يلازغلا هركذ ينالقابلا يضاقلا لوق (؟)

 .يضاقلا ىلإ هابسني نأ ريغ نم
 اوملعا» :هفورحب همالك كيلإو .فرصتبو ًادج رصتخم رصتخملا يف انه يضاقلا مالكو
 اهتماقإ ىلع مزعلا وأ ةالصلا لعف امإ :نيئيش دحأ تقولا لوأ يف اندنع بجاولا نأ

 لزنتيو ءىصع اهكرت نإف «فلك ام ىدأ دقف لعف امهيأف «تاقوألا لبقتسم يف

 دقو «لالخ ثالث نيب هريختو «نيميلا ةرافك همزلت نم ةلزنم تقولا لوأ يف فلكملا

 .ريفكتلا تقو هيلع قيضي
 سيل ةرافكلا ماسقأ نم ًائيش نإ :لئاق لاق ولف .عضاوملا ضعب يف قيضتي دقو

 اذه رركت دق .«امهدحأ بجاولا لب ءًالاحم ناك ءهب صعي مل هكرت ول هنأل ؛بجاوب

 هركذ دقو ۱٤۷/۲« ۲۲۷ ۴۴١. داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا نم مالكلا
 ٠٠٠١/١. صيخلتلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هظافلأب

 ١19/١. زانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشكو .ه/١ تومحرلا حتاوف :رظنا (۳)

 .ةيئالمإلا دعاوقلل فلاخم هنأل ؛رهاظ أطخ وهو .«ىصع» لدب «اصع» :ش «أ :يف (54)

 )٥( :ش : يفو ىكِراَت» :أ :يف ١تَزْكه.

 .؛هيف ليجعتلاو ريخأتلا» لدب «ريخأتلاو هيف ليجعتلا» :أ :يف (5)

 .ةلقتسم ةلأسم اذه لبق ؛عسوملا» لعج هنأل ؛ةعبار ةلأسم ةلأسملا هذه دضعلا لعج (۷)
 = ۲٤۳/۱. دضعلا حرش :رظنا

۳۰١ 



 00 .٠ ر رو م لاق هِتْقَو يف ُهَلَعَف مت ْتْمَي ْمَل ناق . دي 2020 2 «" إْغيْلا
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(۳) 

(£) 

 نبا يأ - فنصملا درفي ملا :(ب/١8 ةقرو) رصتخملل هحرش يف يتربابلا لاقو

 درفأو «هيف دعب عم ريخملا بجاولل اعبات هلعجو «ةلأسم ركذب «عسوملا» - بجاحلا
 ديعبتو ديعبلل بيرقت كلذو .هب اهلاصتا ةدش عم «عسوملا» بجاولا نع ةلأسملا هذه

 57/١". رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن .«بيرقلل

 تناك ول امكو «ةنيعم ةعاس يف متيس ذيفنتلا نأو «لتقلاب هيلع ًاموكحم ناك ول امك
 :رظنا .امهيلع تقولا قيضتيف :ءتقولا نم ةنيعم ةعاس ىف اهيتأت اهتداع نأ فرعت ةأرملا

 حرش 747/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 46/١. يدمآلل ماكحإلا 40/١. ىفصتسملا
 رحبلا .٤1ص يونسإلل ديهمتلا 1١9/١-150. لوسلا ةياهن ۲٤/١". ةضورلا رصتخم

 ريرحتلا ريسيت ./۷۲-۳ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 518/١. ىشكرزلل طيحملا

 . عماللا ءايضلا 07 ٠”

 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم وهو «ىصع» لدب «اصع» :ش ءأ :يف

 يف راجنلا نباو 40/١. ماكحإلا يف يدمآلاك- :نييلوصألا نم ريثك قافتالا اذه لقن

 ۳۷۲/١. رينملا بكوكلا حرش

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ىف ذ ماحللا نباو ۳۲٤/١. ةضورلإ رصتخم حرش يف يفوطلاو

 رصتخملا نايب يف يناهفصألاو . ٠١١/١ جاهولا جارسلا يف يدربراجلاو .۷۲ص

 ١١9/١. لوسلا ةياهن يف يونسإلاو ۷4/١. جاهنملا حرشو ١

 هذه تومحرلا حتاوف بحاص مهل ملسي ملو - ۲٠۲/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو

 كرتب يصعي 87 ؛تقولا رخآب قلعتي بوجولا نأ: ةيفسلا رثكأ بهذم نأل ؛ىوعدلا

 قافتالا ىوعدل دب ال» 45/١: تومحرلا حتاوف بحاص لاق .هيلع ًابجاو نكي مل ام

 يف اندنع باطخلا هجوتي ملو فيك ءانيأر ی ةيصعملاب مكحلا ميقتسي الو «ليلد نم

 يفو» :مالسإلا رخف مامإلا لاق .باطخلا ةفلاخم ريغ نم ةيصعم الو ءرخآلا ريغ

 نأ الإ ءادألا همزلي الف ءادألا تقو يف هريخ عرشلا نأ ةلالدب ةبلاطملا دجوت مل انتلأسم

 مث .«هيلع ءيش ال تقولا رخآ لبق تام اذإ :انلق اذهلو ؛تقولل قيضتلاب هرايخ طقسي

 باطخلا قلعت نإو ءًاضيأ ًاعسوم ءادألل بوجولاب لوقلا ىلع ميقتست ال ىوعدلا هذه

 ءزئاجلا يف ةيصعم الو زئاج ريخأتلاف ءرخآلا ىلإ عسو عراشلا نإف ؛تقولا لوأ يف
 نم كلذل ذب الف صنلل رييغت توملاب نظلا مدع دنع الإ سيل عيسوتلا نأب لوقلاو
 .ها . (ليلد

 هنظ ىلع بلغو تقولا كردأ نم نأ ىلع عسوملا تقولل نوتبثملا روهمجلا قفتا

 راص هيلإ ةبسنلاب تقولا نأ :لاوزلا دعب لتقلل رضحتسملاك هنم ءزج يف توملا

 يف اهلعفف شاعو هنظ فّلخت نإف . .ىصع :رخأ نإف .ريخأتلا هل لحي الو ءًاقيضم

 =هيلع هذح قدصل ؛ ءادأ هنأ ىلإ روهمجلا بهذف : عرشلاب ةدابعلا كلتل ردقملا تقولا

۳۲ 



 . ")ءاَضَق : يِضاَقْلا َلاَكَو

 هل ددحملا هتقو يف عقو دق لعفلا نإ ثيح ؛لعفلا اذه ىلع ءادألا دح قدصل يأ - =

 .هؤطخ نيبت يذلا نظلاب ةربع الو «- ًاعرش

 ءايضلا .١5«ص يونسإلل ديهمتلا .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر 48/١. ىفصتسملا :رظنا
 85/١”. عماللا

 دنع ىخارتلا ىلع بجاولا فقوتي دقو» ۲١٠/١: داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق )١(
 ءاموثأم تقولا كلذ نع هل رخؤملا نوكيو «هئادأ لبق مارتخالا لوصحب نظلا ةبلغ
 نّبعت دق هنأل ؛ءادألا هجو ىلع ال ءاضقلا ليبس ىلع ًاعقاو دعب اميف هلعف نوكيو
 ناظلا ءاقب عم كلذ دعب لعفي ام نوكي نأ بجيف «مارتخالل ؛نظلا ةبلغب هلعف بوجو
 . ءاضقلا هجو ىلع الوعفم فلكملا

 ٦٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 40/١. ىفصتسملا يف يلازغلا هنع هلقن اذه يضاقلا لوقو
 ٠١/(. ةقرو) بجاحلا عفر يفو ۸١/١ جاهبإلا يف يكبسلا نباو .رصتخملا يف انهو

 ماحللا نباو ((أ/١5 ةقرو) بجاحلا عفر يفو عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا ىكح

 ءاهقف نم (ه457 ت) نيسح ىضاقلا نأ :7"ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف

 نيسح ىضاقلا نع فرعي ال هنأ :قيقحتلاو .ينالقابلا يضاقلا لوقب لوقي ةيعفاشلا
 يضاقلا امأو» 758/١-554: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .كلذب حيرصتلا
 هذخأ  يكبسلا نبا  فنصملا نأ رهاظلاو .كلذب حيرصتلا هنع فرعي الف نيسح

 ءاهتقو يف اهالص مث اهدسفأ مث ةالصلا يف عرش اذإ اميف :هلوق نم مازلتسالاب

 قبي ملف ءاهنع جورخلا زوجي ال هنأ :ليلدب تقولا قيضي عورشلاب هنأل ؛ءاضق تناك

 الإ كلذ دعب اهلعف نكي ملف «عورشلا تقو تاف دقف اهدسفأ اذإف ءعورش تقو اهل

 ؛ءاضق اهنأ ىف ركب ىبأ ىضاقلا ذخأمف .فلتخم امهذخأم نأل ؛رظن هيفو ءءاضق

 :لوقي ءاضق اهنأب لوقلا عم هنإف نيسح يضاقلا امأو ءجرخ دق تقولا نأ هداقتعال

 نوكي دق :لاقف .هقيلعت نم ةالصلا ةفص باب يف حرص اذهبو ء«قاب تقولا نإ
 «قاب تقولاو ءاهدسفي مث اهيف عرشي نأب ءادأ نوكي الو ءتقولا يف ًارهظ رهظلا

 هنأ :انباحصأ لوق ىضتقم لاق مث ءءاضقلا ةينب ًايناث تقولا يف اهيلصي نأ همزليف
 ؛ةمذلا يف ضرغلا مزلي عورشلا نأل ؛ةمذلا يف همزتلا ام يضقي هنأل ؛ءاضقلا يوني
 اهيضقي ال اهدسفأ مث اهيف عرشو ءةالصلا مامتإ ىون ول رفاسملا نأ :ليلدب

 ءاضقلا ةين نيب ريختي لافقلا لوق ىلعو :لاق .مامتإلا مزتلا هنأل ؛ةمات لب «ةروصقم

 يف تلعف نإو ءءاضق اهنأب حرص ةلأسملا «ةمتتلا» يف يلوتملا ركذ امل اذكو .ءادألاو
 ها .«لوصألا ةدعاق نع هجورخ يف كش الو «تقولا

 نيدلا يلو نع ًالقن ۳۳۷/١ عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا هلقن اذه يشكرزلا مالكو
 .عماهلا ثيغلا يف يقارعلا

۳ 



 2 *)١( .a a f r سك ay مصل ع ا
 ِتفَولا ًَءاَضِقْنِإ َدَّمََعِإ ول همّرليو . ”ٌليِعَبَف ِءاَضَقلا ِةَّيِن بوج َداَرأ ْنِإَف

 هءّ د or مراسم هع هن كه وم همس ر هلع
 ° صعب ال ُقيِقْحَّتلاَف IEE تامف ءةمالسلا نظ عم ّرخآ نمو

 )١( ينالقابلا يضاقلا لوقو روهمجلا لوق هركذ دعب ٠۳ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا لاق :
 هتقو يف لعف هنأل ؛ىلوأ ءادأ هتيمستو ءءاضقلا ةينب لمَن مل ام ىنعملا يف فالخ الو»

 هنع هلقن .يكلاملا ينوهرلا مامإلا لاق بجاحلا نبا لوق لثمبو .«اعرش هل ردقملا
 عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا ١//ا".

 ءءاضق لعفلا اذه نإ :تلق اذإ :هل اولاق ثيح ينالقابلا يضاقلا نويلوصألا مزلأ

 «قاب عرشلا لصأب ءادألا تقو نأل ؛ديعب وهو ءءاضقلا ةينب هعاقيإ بجوت نأ كمزل

 .نايفانتم ءاضقلاو ءادألا نأل ؛ءادألا تقو يف ءاضق الو

 نايبو ."”ص ىهتنملا يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ىصعف» لدب «يصعي» :أ :يف (۳)

 دعاوقل فلاخم وهو «ىصعف» لدب «اصعف» :ش :يفو 57/١*2 ٠١. رصتخملا

 .ءالمإلا

 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم وهو «ةأجف» لدب «ةئجفا :ش :يف (۳)

 يصعي له .لعفلا لبق تامف ةمالسلا هنظ ىلع بلغ اذإ فلكملا يف ءاملعلا فلتخا ()
 :نيلوق ىلع ؟ال وأ

 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هازعو ءاملعلا رثكأ لاق هبو .يصعي ال :لوألا لوقلا
 يف يكلاملا ليلخ خيشلا هركذو .هفلاخو «هباحصأ نم نيققحملاو يعفاشلا ىلإ ١

 .هرصتخم

 :لاق ثيح 1۷١/١. ناهربلا يف ينيوجلا حرص هبو .يصعي : يناثلا لوقلا

 هناحبس هللا يقل لثتمي ملو «ناكمإلا دعب تام اذإ بطاخملا نأ هب عوطقملاو»

 هانيأر ام :نكلو .نآلا هركذل انسل ليوط طابتخا اذه ىف ءاهقفللو ءًايصاع ىلاعتو
 .«صاع ريغ تام هنإ :ءاهقفلا نم لوقي نم لوقب ةالابم الو ءهانزجأ هب ًاعوطقم
 بحاص نع ًالقن - راصتنالا ىف ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاق ىنيوجلا لوقبو
 طرشب ريخأتلا هل زوجي امنإ هنألا :لاق ثيح 77ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا
 .«ةبقاعلا ةمالس

 .بيغ هنأل ؛عونمم ةبقاعلا ةمالس رابتعا نأب درو
 : عنتمملا امنإو «لمتحم ةلاهجلا نم عونلا اذه نأب ۱۷١/١ ناهربلا يف ينيوجلا باجأ

 نم كلذ ىلع هوركذ امو» :لاق ثيح .لاثتمالا ناكمإ وأ باطخلا مهف عنمت ةلاهج

 ةلاهجلا نم عونلا اذه نإف ؛هل ليصحت ال ليوهت ةبقاعلا يف ةلاهجب رمألا طابترا

 =مهف عنمي ام امأ .لاثتمالا ناكمإ وأ باطخلا مهف عنمت ةلاهج عنتمملا امنإو «لمتحم
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Jy» 2. i. , ملا هنو ام ٍفالخب 

 ديبع نم ًادبع قتعأ :صخشل لاقي نأ لثم وهف .ناكمإلا يفاني ام امأو .نّيبف باطخلا =
 الثمم ناك هريدقت هّقتع قفاو نإف .بطاخملل هنيعي ملو ءرمآلا دنع نّيعم وهو ءايندلا
 .ها .«هعانتما هجو حدقني اذهف .باقعلل هَضَرَع هقفاوي مل نإو

 نم مزلي الو «حابم لب فيلكتب سيل زاوجلاو ءزاوجلا قلعتم ةبقاعلا ةمالس نأب درو
 .ةحابإلا يف كشلا همزلي هنأ هتياغ لب «قاطي ال ام فيلكت حابملا كرت
 زاوج يف طرشب ةبقاعلا ةمالس سيل» ۳۲۴/١: ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو
 هيلإ ءاقبلا هنظ ىلع بلغي تقو ىلإ ريخأتلا هيف مزعلا طرشلا امنإو .عسوملا ريخأت
 ىلإ ةبسنلاب نيتنسلاو ةنسلاو «ةلع ببس هب سيل ءمسجلا حيحص خيش وأ ٠باش قح ىف ناضمر ءاضق ىلإ ةبسنلاب نابعش ىلإو ءاهلعف ىلإ ةبسنلاب ةالصلا تاقوأ رخاوأك
 ىوقو «لاوحألا فالتخاب نظلا فلتخي ةلمجلابو .هوحنو باشلا قح يف جحلا
 ءنظلا ىضتقمب هيلإ عسوملا ريخأت زاج «تقو ىلإ ءاقبلا هنظ ىلع بلغ اذإف «لاجرلا
 .هأ .(يضرم دنتسمو ١ يعرش ليلد وهو

 حرش 159/١-17١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 حرش .57/ ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ۳۲۲/١-۳۲١. يفوطلل ةضورلا رصتخم
 بهذم ىلإ لخدملا 754/١-550. يشكرزلل عماسملا فينشت ۳۷۳/١. رينملا بكوكلا
 ليلكإلا رهاوج 878/١-840. عماللا ءايضلا .۱٤۱-۸٤۹ص ناردب نبال دمحأ مامإلا
 77١/١ يشكرزلل طيحملا رحبلا ١/”. يرهزألا يبآلا خيشلل ليلخلا رصتخم حرش
 .اهدعب امف

 عرفم وه امنإ فالخلاف .تئاوفلا ءاضقك رمعلاب ًايغم وه امم ءهانعم يف امو جحلاك )١(
 امهاكح جحلا يف نالوق يكلاملا بهذملا يف .ريخأتلا زاوجو روفلا مدعب لوقلا ىلع
 ةيكلاملا دنع تئاوفلا ءاضق نأب يرايبألا حرصو .85ص ةيهقفلا نيناوقلا يف يزج نبا
 ناك ام الإ لفاونلاب لغتشي نأ تئاوف هيلع نمل يغبني ال :دشر نبا لاقو .روفلا ىلع
 .اباثم ناك ةلفانلا ىلص نإف ءهنم هل دب ال ام هجئاوح نم يضقيو ءرجفلاك ًادكؤم اهنم
 .يخارتلا ىلع ةيعفاشلا دنع اهنأ ۲۲۲/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا ركذو
 ءريخأتلا رابتعاب ال صاع هنأ ناكمإلا دعب تام اذإ هنأ جحلا ةروص يف يرايبألا راتخاو
 .بجاولا كرت ةهج نم لب
 ىلع مزعلا طرشب ريخأتلا زوجي» :775/؟ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاقو
 . (لعفلا

 .«هيلإ ءاقبلا هنظ ىلع بلغي دمأ ىلإ رخأ اذإ مزعلا حصي امنإو» :يرايبألا لاقو
 ؟نظلا ىلع بلغي امم ةنس ىلإ ةنس نم جحلا ريخأت له :يهو ةلأسم كانه مث
 -بجي هنإف هطورش ترفوت اذإو .نظلا ىلع بلغي ال :-هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق
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 ضرس "َروُدَفَم '"”[َناَكَو] ءوب هر ُبِجاَوْلا مي آل ام (ٌةلأْسم»

 يف دِض لَو ءٍبِجاَوْلا يِف ٍداَدضَألا ٍكْرَتَك ٍطْرَش ريَ : «دككألاَو .ٌبجاَو

(1) 

() 

(۳) 

 قف

 .ريخأتلا اذهب مثأي هنإف ءرذع الب هريخأت زوجي الو ءاروف اهؤادأ فلكملا ىلع

 ود حيحصلا باشلا قح يف نظلا ىلع بلغي» :- هنع هللا يضر  يعفاشلا لاقو

 .«ضيرملاو خيشلا
 ركنتسملا ريخأتلا ريدقت :ةيعفاشلا هباحصأ نع (هه١١ ت) يزوحلا مركلا وبأ ىكحو

 ؛نوتس سانلا نم بلغألا يف رمعلا نأل ؛نيتس وأ ةنس نيسمخ نم وحن هغولبب
 هجرخأ .«كلذ زوجي نم مهلقأو ءنيعبسلا ىلإ نيتسلا نيب ام يتمأ رامعأ» :هلَك هلوقل
 امك ةيكلاملا دنع عقوو .بيرغ نسح ثيدح اذه :هنع لاقو ٥۱۷/٩ هننس يف يذمرتلا

 عم نيتسلا ىلإ جحلا رخؤم نأ» 41/١": عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا حرص

 ١جحلا نأ :ةيكلاملا بهذم لصأ ىلع جرخم وهو .«ةداهشلا لوبقم ريغ ةعاطتسالا

 .هطورش ترفوت اذإ ًاروف بجي
 ىفصتسملا ۲۲٠/۲. داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 ٠٠٠/١. عماسملا فينشت .اهدعب امف ۲۲۰/۱ يشكرزلل طيحملا رحبلا ١/١". يلازغلل
 حتاوف 40/١*-841. عماللا ءايضلا ."754-7/5# يفنحلا ينانيغرملل ةيادهلا
 نييلوصألا دنع عسوملا .بجاولا .658ص يزج نبال ةيهقفلا نيناوقلا ۷۲/١. تومحرلا
 .۲۱۲ص
 لدب «ناكف» :ش .:يفو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 حرشو A رصتخملا نايب يف امل قفاوملاو «باوصلا وه هتبثأ امو .«ناكو»

 .؟١/545 دضعلا
 «لعفلا ىلع ةردقلاك فلكملل ًارودقم سيل ام :ىلإ مسقني هب الإ بجاولا متي ال ام

 اذهفا ۷١/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاق .يشملا يف لجرلاو «ةباتكلا يف ديلاو

 زوجي نم بهذم ىلع الإ باجيإلا عنمي همدع لب «بوجولاب فصوي ال - مسقلا -

 هنإف ءددعلا مامت روضحو «ةعمجلا مامإلا روضح فيلكت كلذكو قاطي ال ام فيلكت

 .«بجاولا هرذعتب طقسي لب بوجولاب فصوي الف ءهيلإ سيل
 .رودقمب سيل وه يذلا مسقلا اذه نم «ًارودقم ناكو» :هلوقب بجاحلا نبا زرتحاو

 لصألاو «لصألا :نم هتبثأ امو .«ًايعرش ًاطرش» :ش :يفو .«عوقولل ًاطرش» :أ :يف
 دضعلا حرشو 58/١". رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو .نيتدايزلا نيتاه نم لاخ
 امنإو» : يكبسلا نبا لاق ثيح «(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو .؟١/515 رصتخملا ىلع

 ةيداعلاو ةيلقعلا يمسي ال هنأل ؛يعرشلاب ديقي ملو «ًاطرش» :هلوق باتكلا يف قلطأ

 .«اطورش

 .؟رثكألاو: لدب «نورثكألاو» :أ :ىف



 . هيف آل :َليِقَو . ٍسأرلا َنِم ِءْرُج ٍلْسْعَو مرحلا

 بجاولا عاقيإ هيلع فقوتي ام :وه ةلأسملا هذه يف نييلوصألا نيب فالخلا لحم )١(
 :بهاذم ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذه يف اوفلتخا دقو .بوجولا ررقت دعب هتحصو

 دض كرتك ايلقع طرشلا كلذ ناك ؛ًاطرش وأ ًاببس ناك ءاوس بجاو :لوألا بهذملا
 ءهجولا لسغ ققحتل سأرلا ءزج لسغك ايداع وأ .هب الإ بجاولا متي ال يذلا بجاولا
 .سأرلا ءزج نودب هجولا لسغ ةداع نكمي ال هنإف

 اذإ تاولص سمخب نايتإلاك بجاولاب نايتإلاب ملعلا ىلإ ًاقيرط هب نايتإلا ناك اذإ اذكو
 .اهنيع ملعي ال اهنم ةدحاو ركذ

 الإ مرحملا كرت هيلع رذعت اذإ امك ءافك بجاولاب نايتإلاب ملعلا ىلإ قيرطلا نوكي دقو
 .نييلوصأو ءاهقف نم ءاملعلا رثكأ بهذم اذهو .هريغ كرتب
 اذهو .طقف دصقملا ليصحت ىضتقا امنإ رمألا نأل ؛بجاو ريغ هنأ : يناثلا بهذملا
 .ةلزتعملا رثكأ بهذم

 فقوتي ءىش قرحب رمألا نإف ؛قارحإلل رانلاك ًاببس ناك نإ بجي :ثلاثلا بهذملا
 .رانلا داقيإب رمألا نمضتي قارحإلاب رمألاف ءهقارحإ يف ببسلا يه يتلا رانلا داقيإ ىلع
 ١١٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هبسنو يضترملا فيرشلل ىزعي بهذملا اذهو
 .ةيفقاولا ىلإ
 ةالصلاب رمألاف ءيداعلاو يلقعلا نود ةراهطلاك يعرشلا طرشلا بجي : عبارلا بهذملا
 نيمرحلا مامإ لاق هبو .يلقعلاو يداعلا اهطرش نود يعرشلا اهطرشب رمألا نمضتم
 ىهتنملا يف بجاحلا نبا دنع راتخملا وهو 181/١-184. ناهربلا يف ينيوجلا
 ١ .رصتخملا يف انهو ٠۴٠ص
 بسنو .ببسلا نع ۱۸۳/١-۱۸٤ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ تكس دقو
 :لاق ثيح ۴۸/١. عماسملا فينشت يف بجاحلا نبال ببسلاب لوقلا يشكرزلا
 ببسلاو طرشلا : هبجوأ يذلا طرشلاب هدارم نأ يضتقي - بجاحلا نبا يأ  همالكو»

 ردص يف ركذي مل اذهلو ؛ مدعلا همدع نم مزلي :امهنم لك يف امهكارتشال ؛اعيمج
 .«بہسلا همالك

 :هلوقب بجاحلا نبا دارم نأ نم (ب/١۲ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ررقو
 :لاق ثتيح .ببسلا نع ال يداعلاو يلقعلا طرشلا نع ًازارتحا يعرشلا طرشلا ؛ًاطرش»
 اذهو .يعرشلا طرشلا بجو نإو «بجي ال ببسلا نأ فنصملا قالطإ مهوأ اميرو»
 طرشلا بجي هنأ هدارم امنإو «كش الب بوجولاب ىلوأ ببسلا نإف ءدحأ هلوقي ال
 امنإو .نيمرحلا مامإ يأر وهو «ةيداعلاو ةيلقعلا طورشلا نم هادع ام نود يعرشلا
 يداعلاو يلقعلا يمسي ال هنأل ؛يعرشلاب ديقي ملو ؛اطرش» :هلوق باتكلا يف قلطأ
 .ها .«اطورش
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 اَوْلا

 . هتي ْتَبَجَوْلَو 0

 اتا ول ورث يف .اطْرَش نکي مل ءطْرَّشلا بچي ْمَل ؤَ :اَنَل

 بوُجْوْلا ُنّلعَت ْنُكَي ْمَلَو هَل ٍبِجوُمْلا نقع مر ُةَبوُجَو بچ
 ىف 7 0 ق َصَلَو 6( 00 5

 "كلا ُلْوَق وکر ١"ىَصَعَلَو وِرْيَغِب حيرصتلا َعَتَتْمآلَو
 یھت

r 

 .ٍبِجاَوْلا ىلإ ُلَّصَوَتلا َبَجَو اَمَلَو هنود َّحَصَل ءْبِجَي ْمَل ول :

 (ٌبِجاَو»َو (ٌعِصَي لد ب ديا نإ : َبيِجَأَو .*ءاَمجبإلاب ٌبِجاَو ر

)1( 

 فا

 م

 «ببسلا بوجو مدع حيجرتب ۳٦ ص ىهتنملا يف حصفأ بجاحلا نبا نأ قحلاو

 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هركذ ام بجاحلا نبا دارم نوكي نأ عفدناف

 5584/١. عماسملا فينشت يف يشكرزلاو .(ب/١

 ةيلقعلا طورشلا يف فالخلا نأ ٠٤٠٠/١ ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا ركذ دقو

 الف ٌةداع وأ ًالقع اهبوجو امأو ءاهمزلتسم بوجول ؛ًاعرش اهبوجو يف وه امنإ ةيداعلاو
 .هيف عازن
 ناهربلا .اهدعب امف ۹۳/١ دمتعملا:يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 ۷١١ص يلازغلل لوخنملا ۷1/١. يلازغلل ىفصتسملا 187/١-144. ينيوجلل
 .50-51ص ةيميت لآل ةدوسملا 58/١". رصتخملا نايب 45/١. يدمآلل ماكحإلا
 ١517/١- يدربراجلل جاهولا جارسلا .(ب/١٠ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا عفر

 ةيشاح .اهدعب امف 47/١" عماللا ءايضلا 755/١-5594. عماسملا فينشت *١16.
 ملاعملا حرش .اهدعب امف ۱۹۳/١ ينيبرشلا تاريرقت عم يلحملا حرش ىلع ينانبلا
1 . 

 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم وهو «ىصعلو» لدب «اصعلو» :ش :يف
 .۳۲۸ص «...ييعكلل ًافالخ «هب رومأم ريغ حابملا» :(ةّلأشم) يف يبعكلا لوق يتأيس
 سأر «مساقلا وبأ «يخلبلا يبعكلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع :وه يبعكلا

 نإ :لوقيو ءلجو زع هللا تافص ركني :«ةيبعكلا هيلإ بسنت «ةلزتعملا نم ةفئاط
 لوصألا يف ءارآ هل «طايخلا نيسح نع لازتعالا ذخأ «تاذلا نيع يه ةفصلا
 ةفرعم»و «رابخألا لوبق» باتكو «تالاقملا» :هتافنصم نم .هب ةصاخ دئاقعلاو

 رظنا .ها"ا7١ ةنس يف :ريثك نباو ناكلخ نبا لاقو ءه19# ةنس يفوت .«لاجرلا
 ةياهنلاو ةيادبلا ۲۸٠/١. بهذلا تارذش .405/ نايعألا تايفو :يف هتمجرت

 ١70/١. نيبملا حتفلا 0١

 عفر يف امل قفاوملا وهو .«عامجإلاب بجاو بجاولا ىلإ لصوتلاو» :أ :ةرابع

 .(أ/١5 ةقرو) بجاحلا
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 ءَعاَمْجِإلا َملَس ناو ء؟هلیلد َنياف اهب ٌروُمْأَملا ديرا نإَو ءٌملَسَمَف هم 1 هل 2 ت0 ر رو 9 7 ل ر 3 ها نع:

 .يجراخ [ب/4١] / ليِلَدب ؛باَبْسألا یف

1 O gla a fe 
ece (ةلاسم) ةلرتعملِل افالخ ‹ هنيعب ال دحاَو مرحي نأ روج 

 مأ ةددعتم ءايشأ نم هنيعب ال دحاو مّرحي نأ زوجي له :ةلأسم يف نويلوصألا فلتخا )١(
 :نيلوق ىلع ؟ال
 لوقي نأ ًالقع عنام ال هنأ :ليلدب نييلوصألا روهمج لاق هبو .زوجي :لوألا لوقلا
 ملو «هنيعب ال امهدحأ مالك كيلع تمرح دقف ءًادلاخ وأ ًاديز ملكت ال :همالغل ديسلا
 ءاَمهِمالَك عومجم مرحملا سيلف .هنيعب دحاو مالك الو .ًاعيمج امهمالك كيلع مرحأ
 ال امهنم دحاو مالك الإ مرحملا قبي ملف .هضيقنب هحيرصتل ؛هنيعب امهدحأ مالك الو

 دمتعملا يف لاق ثيح «ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا وبأ لاق روهمجلا لوقبو
 نإ اذه لعفت ال» :ناسنإلل لاقي نأ وهف «لدبلا ىلع ءايشألا نع يهنلا امأف» : ١

 امهنم دحاو لك نوكي نأب كلذو .«اذه ٌتلعف نإ كلذ لعفت الد وأ «كلذ ٌتلعف
 .«امهنيب عمجلا نع يهنلا ىلإ عجري اذهو .رخآلا دنع ةدسفم
 مزح نبا لاق هبو .يرصبلا نيسحلا يبأ نود ةلزتعملا تلاق هبو .زوجي ال :يناثلا لوقلا
 هللا دبع يبأ ىلإ ١8ص ةدوسملا يف لوقلا اذه بسنو 84/١". ماكحإلا يف
 .ةيكلاملا نم ينوهرلا مامإلا ىلإ ۳۲٠/١ عماللا ءايضلا يفو .يناجرجلا
 ال هنإ» : ٠١١/١۷ -تايعرشلا مسق- ينغملا يف يلزتعملا رابجلا دبع يضاقلا لاق
 لك .نأل ؛يهنلا يف هلثم زوجي الو ءرييختلا قيرط ىلع ءايشأب زعو لج رمأي نأ عنتمي
 .«لاحم ال حبقي هعيمجف حبق اذإ اهنم دحاو

 ناعزنت وأ ناسبلت نيلعنلاك ًاقرف ددعتملا يف امأ .ًاعمج ددعتملا يف ريخملل ةبسنلاب اذه
 الإ) :قباسلا همالكل ةمتت لاقف .رابجلا دبع يضاقلا هزاجأ دقف .امهنيب قرف الو اعم
 اذإ حبقي الو هدارفأ حبقي نأ عنتمي الف .هبحاص ءافتنا دحاو لك حبق هجو نوكي نأ
 .ها.«هبحاص عم دجو

 مدعو «هب رومأملا يف رييختلا ةحصب لاق ثيح ءيفارقلا مامإلا لاق ةلزتعملا لوقبو
 هدارفأ تمرح كرتشمب قلعتم يهنلا نأ يضتقت ةدعاقلا نأل ؛هنع يهنملا يف هتحص
 ىهنلا» :يزارلا رخفلا لوقل هحرش دنع ۱۷۸۸/٤ لوصألا سئافن ىف یفارقلا لاق .اهلك
 ال نيتخألا ىدحإو ءاهتنباو مألاك عومجملا نع يهنلا عجري هنأ :هريرقت» :«لدبلا دنع
 رّوصتي ال رييختلا ىلع يهنلا نأ .بجاولا دح يف مدقت دقو ‹«عومجملا هانعمو ءاهنيعب
 .«رييختلا ىلع رومألا دحأ باجيإ روصتي امك
 .177١ص لوصفلا حيقنت حرش :رظناو

۳۰۹ 



 هب درت مل اهنإف «ةغللا ةهج نم وه هزاوج مدع نأ :هدافم ًاثلاث ًالوق يكبسلا نبا ىكح =

 .ريخملا بجاولاب تدرو امك

 نإ:مهلوق دافم .ةلزتعملا ضعب نع ينالقابلا يضاقلا هلبق اهاكح ةياكحلا هذهو

 بيرقتلا يف يضاقلا لاق  لقعلا يأ - ليلدلاو ةغللا ةهج نم وه هزاوج مدع

 هجو ىلع ءايشأ وأ نيئيش نع يهنلا يف لوقلا :باب» 7١/5: داشرإلاو

 قيرف لاقف .بابلا اذه يف سانلا فلتخا ؟ال مأ كلذ حصي لهو هظفلبو .رييختلا
 «كلذ اولّصفي ملو «رييختلا هجو ىلع ءايشأ وأ نيئيش نع يهنلا زوجي ال : مهنم

 ءًاعيلخ وأ ًاقساف بحصت ال :لئاقلا نأو .ليلدلاو ةغللا بجوم اذه نأ اومعزو

 ىلعو :اولاق .ًاعيمج امهتبحص نع يهنلا كلذ نم مهف ءَآرْمَع وأ ًاديز عطت الو

 ديري .[؟4 :ناسنإلا] «ًاروفك وأ ًامئآ مهنم عطت الو :ىلاعت هلوق درو اذه

 :اولاق .«ًاروفك الو» فرح روكذملا نم يناثلا يف ردقي نأ دب الو .«ًاروفك الو»

 ّلدو امهحبق ىضتقا دق امهنع يهنلا نأل ؛رهاظ هنإف كلذل ليلدلا باجيإ امأن
 نيب فلكملا رييخت لاحمو «بجاو خيبقلا نع يهنلاو ءامهلاح نم كلذ ىلع

 .ها.«امهدحأ لعف قالطإو ريختم لعف

 :اولاقو كلذ ةلزتعملا مظعم ركنأو» ٤۷١١/١: صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ لاقو

 يف كلذ عنمي نم مهنمف :مهنيب اميف اوفلتخا مث .رييختلا ىلع هدورو ليحتسي

 هوعنم يذلا. امأف .تاغللا ةهج ريغ نم هعنمي نم مهنمو «ظفللاو ةغللا ىضتقم

 عطت الو :ىلاعت هلوق :اهنم .اهب اودهشتساو ظافلأب كلذ يف اوكسمت دقف اظفل

 كلذكو .ًاروفكو ًامثآ عطت الو :هانعم اولاق ۲١[. :ناسنإلا] «ًاروفك وأ ًامثآ مهنم

 نع يهنلا كلذ قلطم نم مهفي الف ءارمع وأ ًاديز عطت ال :لئاقلا لاق اذإ

 نم مهنمو .ًاعيمج امهتعاط نع يهنلا موهفملا نكلو ءامهدحأ قح يف ةعاطلا

 ىضتقا ءيشلاب قلعت اذإ يهنلا نإف ءلقعلا ةيضق نم كلذ لحتسي امنإ :لاق

 امهنم دحاو لك يف حبقلا ردقي ىتح هنيعب ال نيئيشلا دحأب قلعت اذإف ءهحبق
 مزل نإو «يناثلا هب فصتي امب امهنم دحاو لك ًاذإ فصتيف «هداريإو هدايح ىلع

 ١ .'امهحيبقت مزل امهدحأ جيبقت

 نإو «يناثلا هب فصتي امب امهنم دحاو لك ًاذإ فصتيف ...» :نيمرحلا مامإ لوق

 ىنثتسا ثيح ةلزتعملا دنع هقالطإ ىلع سيل .«امهحيبقت مزل امهدحأ حيبقت مزل

 نع يهنلا :لثم يناثلا ءافتنا حبقلا ببس نوكي الأ رابجلا دبع يضاقلا هنم

 حبقي الو ءدرفنا اذإ حبقي نأ عنمي الف كلذك ناك اذإف ءدحاو لعن يف يشملا

 ٠١/١۷. -تايعرشلا مسق- ينغملا :رظنا .هبحاص هعم دجو اذإ

۳1۰ 



 ۳ َ اک َىِهَو

 ْناَتّهِج هل ُدِحاَولا ٌءْيَّشلا اّمأَو . لا ا فیل رجب نم ھم

 َدْنِع الإ قدجاَو ةهج ْنِم اًماَرَح اًبجاَو ِءْيَّشلا ُنْوَك ٌليِجَتْسَي (ةلاسم)

00 

00 

(۳) 

 صيخلتلا ۳۲٠/۲. داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 عطاوق ١17١/١. يرصبلل دمتعملا .١٠؛ص يزاريشلل ةرصبتلا 4971١/١. ينيوجلل
 مزح نبال ماكحإلا 44/١. يدمآلل ماكحإلا .157-556؟ 4ص يناعمسلا نبال ةلدألا
 .۴۷ص بجاحلا نبال ىهتنملا 144/١. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا 6.0
 عفر .۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۴۷۷/١. رصتخملا نايب .١4ص ةدوسملا
 ١۷۸۸/٤. لوصألا سئافن 69/١ ٠١. جاهبإلا .(أ/١5 ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا
 عماللا ءايضلا .۳۸۸ - ۳۸۷/١ رینملا بكوكلا حرش .۱۷۲ص لوصفلا حيقنت حرش
 2180/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٤۹/۱ - ٠١. عماسملا فینشت “۱
۲ 

 ةراشإ نوكيف .ذخأملا يف هانعم نوكي نأ لمتحي «ريخملاك يهو» :بجاحلا نبا لوق
 بوجو يضتقي ال هنإف «ءايشأ نم دحاوب رمألا ىلع كلذ سايق :وهو ليلدلا ىلإ

 .ريخملاب امهقاحلإو امهكرت بوجو يضتقي ال نيئيش دحأ يف كرتلاب كلذكف «عيمجلا
 .۳۷ص بجاحلا نبال ىهتنملا 44/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 رصتخملا نايب يف يناهفصألا هب حرص امك فالخلا دوجو يف نوكي نأ :لمتحيو
 بجاولاك باوجلا يف انقيرطو ضارتعالا يف مصخلا قيرطو» :لاق ثيح ۳7۷/1

 بجاولا ةلأسمك يهو» :لاق ثيح .۲/۲ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو .«ريخملا
 عفر يف يكبسلا نبا حرص امهيلوق لثمبو .«ًاباوجو ءًةهبشو ءًاليلدو ءًافالتخا ريخملا
 5١/(. ةقرو) بجاحلا

 .(ٌروجيا لدب «زيجيا :أ :ىف

 الإ ءامهيفانتل ؛ًامارحو ًابجاو هنوك ليحتسي ةدحاو ةهج نم صخشلاب دحاولا لعفلا
 الف .ًالقع ال ًاعرش هعانتماب نولئاقلا امأو .ًاعرشو ًالقع لاحملا فيلكت ُرَّوَجي نم دنع
 رظنا ۲۸١[. :ةرقبلا] «اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال :ىلاعت هلوقب ًاكسمت ؛هنوزوجي
 يدمآلل ماكحإلا .586/؟ يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت
 حرش ١64. ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا ٠١5/١. تومحرلا حتاوف .۱
 رصتخم حرش .۲۱۹/۲ ريرحتلا ريسيت ۲۷٤/١. عماسملا فينشت .۳۹۱/۱ رینملا بكوكلا
 _ ۳۷٣/۱ رصتخملا نايب .۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۹۲/١. يفوطلل ةضورلا

 ٠١ ةقرو) بجاحلا عفر ١؟/ب(.

۳۹۱ 
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 . “حص :ٌروُهْمُجْلاَف ءةَبوُصْعَمْلا ٍراَدلا يف ٍةالَّصلاَك

 ْرَتْكَأَو ُدّمْحَأو . "دل ُتَلَّلعلا طقْسَيَو حصن ِمَت آل :ىِضاَّقْلاَو

01) 

(۲) 

(۳) 

 . (ةحيحص ةئزجم اهنأ : ءاهقفلا ريهامج هيلإ راص يذلاف» : ١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 ضرألا يف ةالصلا امأو» 7١: ص عطاوقلا يف يناعمسلا رفظم وبأ مامإلا لاقو

 بهذمو انبهذم :لوقنف بجاولا رهظي ىتح ءادتبا ةلأسملا هذه يف ملكتنف :ةبوصغملا

 .«ةزئاج ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا نأ ملعلا لهأ رثكأ

 ةالصلا ىف ءاملعلا فلتخا ا لا لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاقو

 ْ ةالصلا نأ ىلإ ءاهقفلا بهذف «ةبوصغملا رادلا يف
 نأ زوجي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا ا بهذف» 1/4/١*: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو

 .نيتهج نم ًابجاوو ًامارح نوكي

 .«ةبوصغملا رادلا يف اهب ىتأ اذإ ةالصلا حصتو -

 هل يذلا دحاولا ءيشلا امأو» :(ب/١7 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 يف ةالصلاك هيتهج رابتعاب هيلع يهنلاو رمألا دراوت زوجي هنإف «نيمزالتم ريغ ناتهج

 كلم لغش اهنأ ُتْيَح نم ؛اهنع يهنم ةالص اهنإ ثيح نم اهب رومأم .ةبوصغملا رادلا
 .(حصي :اولاق روهمجلاف ءهيف اوفلتخا دقف .ًاناودع ريغلا

 . حصي : : روهمجلا لاقف .ةبوصغملا يف ةالصلاك» : 1 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 ىلع ازغ نمل رجأ ال :هلوقل ؛اهيف باوث ال ةحيحص اهنأ دمحأ مامإلا نع ةياورو

 .ًارسق ةذوخأملا ةاكزلاب هعابتأ اههبشو .بصغ سرف

 :نيلوق ىلع ؟باثي ال وأ اهلعاف باثي له . ةالصلا ةحصب نولئاقلا فلتخا مث

 نب دمحأ هلقن ام اذهو «بصغلا ةهج نم اهيلع هل ةبوقع ؛اهلعاف باثي ال :لوألا لوقلا

 وبأو «ىلعي وبأ يضاقلا باوثلا مدعب حّرص نممو ءدمحأ مامإلا نع يلبنحلا مساقلا

 عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا همّدقو «ةيميت نب نيدلا يقت خيشلاو «باطخلا

 ريغب بقاعي دقف «بصغلا ةهج نم بقوع نإو ءةالصلا ةهج نم باثي :ىناثلا لوقلا

 .هضعب نامرحب وأ «باوغلا نامرح

 ۲٠۴/۱. عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا هب حرص امك قيقحتلا وه اذهو

 عم عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 حرش .٤١٠ص دمحأ بهذم ىلإ لخدملا ١ ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح

 95/١". رينملا بكوكلا

 يزارلا رخفلا مالك مامت ْنِم ةدايزلا هذه .«اهب ال اهدنع بلطلا طقسيو» :ش :ةرابع

 يف اهدجأ ملو ينالقابلا يضاقلا مالك نم اهنأ ىلع ةلوقنمو ۲۹٠/۲. لوصحملا يف

 .داشرإلاو بيرقتلا

 =رادلا يف ةالصلا نأ وه ۳٠١ 89/5 داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا لوق ةقيقح
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 و 2 2 206 ًْ و

 . زمي الو حِصَت آل :َنيِملكتمْلا

(00 

 ال اهنأل ؛اهب ال ةالصلا لعف دنع فيلكتلا طقسي نكلو ءاهب ًارومأم عقت ال ةبوصغملا

 اذه ينالقابلا لوق ىلع 7١1/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا بقع دقو .ةحيحص عقت
 نإف ءريطخلا لجرلا اذه بصنمب قئال ريغ «ليصحتلا نع دئاح يدنع اذهو» :هلوقب

 نم نكمتم نع رمألا طوقس ىلإ ريصملاف «ةروصحم اهب باطخلا عطقني يتلا راذعألا
 ىناعمسلا بقعو .«ةعيرشلا ىف هل لصأ ال اهسبال ةيصعم ببسب ًاماودو ًءادتبا لاثتمالا
 .«هنع انضرعأف «نايذه اذهو» :هلوقب ًاضيأ ينالقابلا لوق ىلع 7٠١ ص عطاوقلا يف
 .(ب/١7 ةقرو) بجاحلا عفر رظناو

 ثيح ۲۹۰/۲ لوصحملا ىف ةلأسملا هذه ىف ىنالقابلا ّيضاقلا يزارلا ٌرخفلا قفاو دقو
 اهدنع طقسي ضرفلا نأ الإ اهب ًارومأم نكت مل نإو ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا» :لاق
 ال ةملظلا نأ ىلع :اوعمجأ فلسلاو .اهب رمألا دورو َعانتما ليلدلاب انيب انأل ؛اهب ال

 الإ امهنيب قيفوتلا ىلإ قيرط الو ءةبوصغملا رودلا يف ةادؤملا تاولصلا ءاضقب نورمؤي
 .«هللا همحر ركب يبأ يضاقلا بهذم وهو .انركذ ام

 ٠٠٠/۲ داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه يف يضاقلا لوق ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 .اهدعب امف ۱۹۹/۱ ىنيوجلل ناهربلا .اهدعب امف 440/١ ینیوجلل صيخلتلا .اهدعب امف
 عفر .۲۹۱ ۔ ۲۹۰/۲ يزارلل لوصحملا 57١. - ۲۱۹ص يناعمسلا نبال عطاوقلا
 .(ب/١۲ ةقرو) يكبسلا نبال بجاحلا

 هللا يضر - دمحأ مامإلا بهذ اذه ىلإو .اهلعف دنع بلطلا طقسي الو ءحصت ال

 .ىلزتعملا يفنجلا رمش وبأو ةيئابجلاو ةيديزلاو ةيرهاظلاو هباحصأ رثكأو  هنع
 هجوو .كلام مامإلا نع ةياور وهو «يكلاملا ْعّبْصَأ نع يدرواملا مامإلا هاكحو
 .يعفاشلا باحصأل

 : _ ١1/١ ٠١١ رطاعلا رطاخلا ةهزن اهحرش عم  ةضورلا يف ةمادق نبا لاق
 وهو .ًابجاو ًامارح لاعفألا نم ةدحاولا نيعلا نوكت نأ يدؤي ذإ ءحصت ال اهنأ يورف»
 هدوعقو همايقو هدوجسو هعوكرو «رادلا ىف نوكلا وهو ءرادلا ىف هلعف نإف «ضقانتم

 بقاعم وه امب ًابرقتم نوكي فيكف ءاهنع يهنم ءاهيلع بقاعم وه «ةيرايتخا لاعفأ
 لخأ ىتم يهنلا باكترا :  ةمادق نبا يأ لاق مث .؟هب صاع وه امب ًاعيطم «هيلع
 ةينو .ىلصو فلاخف ةالصلا نع ثدحملا ىهن ول امك «عامجإلاب اهدسفأ ةدابعلا طرشب

 همايقو ؟هب برقتلا نكمي فيكف «لاحم ةيصعملاب برقلاو «طرش ةالصلاب برقتلا
 اذهو ؟هب صاع وه امب ًابرقتم نوكي فيكف .هب بصاغ وه لعف رادلا يف هدوعقو
 . (لاحم

 ةهزن اهحرش عم ةضورلا ۷۷/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظناو

 -لخدملا .۳۹۳ - ۳۹۲/١ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ۱۲۷/١ - ٠١١. رطاعلا رطاخلا
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 ناك نع هيف ةطاَيْخْلاِب "ورأي ؟وِناَ
 آل ذإ ؛ِنيقلعتمْلا داخل ناكل حصن مل وَ :اًضِيَأَو < ؛ِنْيَتهَجْلل ٍصوُصْخَ

 ٌراَيِتْخاَو .ٍبْضَعْلِل َيهّنلاَو ءةالصلِل َرْمألا َّنآأل ِءَداَحَنا ًالَو ءاَفاَمَثِإ هاوس نام

 .اَمِهتَقيِقَح ْنَع اَمُهْجِرْخُي ال اَمُهْعْمَج ٍفّلَكُمْلا

 نإ ا 8 س6 ا

 ؛ ِهِناَيصِعَو ٍدْبَعلا ةَعاطإ عطقلا : ال
2 ١ 

 ميس آلَ ؛«ًةَموُركَم ةالَص» “تت امل 20ج ّحِصَن ْمَل ْوَل : ٌلِدّتْساَو

 حس ؛ٌذِفُي ا الإ ىم ل لإ دحق كا هاب بيجو م ماكخألا ٌداَضَتِل ؛(ٌةورك

 ثق “أ ِفْضَو ىَلِإ يها عوج

 .كيِلكّتلا َطَقَس اَمَل َّمِصَي ْمَل ْوَل :َلِديْساَو

 حرش .88 ۸۴ص ةدوسملا ٠١٠١/١. يدمآلل ماكحإلا .194ص دمحأ بهذم ىلإ =

 عيارجلا عمج ىلع يلحملا .۲۱۹/۲ ريرحتلا ريسيت .۴/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 .۳۹۲ 591/١ رينملا بكوكلا حرش 70

 مل ميرحتلا "2 نإ يلصملا نأ :ةثلاث ةياور  هنع هللا يضر - دمحأ مامإلا نعو

 هجوو» ۳۹۷/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق .تحص الإو ء.حصت

 ىتم هنأ (ال وأ ميرحتلا ملع يأ) اقلطم ةحصلا مدع وهو - يلبنحلا يأ - بهذملا

 برقتلاو ءطرش ةالصلاب برقتلا ةينو ءاهدسفأ ةدابعلا طرشب يهنلا بكترم لخأ

 هتكرحو «بجاولا ءادأ اهب هتينو «ةعاطلا :ةالصلا طرش نم ًاضيأو .لاحم ةيصعملاب

 'ةحابإ ةالصلا طرش نم ًاضيأو .لاحم بجاو ريغ هملعي امب بجاولا ءادأ ةينو «ةيصعم
 .اهنع يهنملا اذه لوانتي مل ةالصلاب رمألا نألو ؛سجنلاك وهف ءمرحم وهو «عضوملا
 .«ىرخأ ةهج نم ةبجاو اهنوك زوجي الف
 ةلبانحلا عورف بتك يف هيلع صوصنملا ذإ ؛ملسم ريغ زاجنلا نبا مالك :لوقأ

 ًاركاذ ًاملاع «بصخغب جح وأ ةعقب وأ ًابوث :بصغ يف ىلص نم نأ :هريغو ىهتنملاك

 ةيميت نبا خيشلا لاقو .457/7 تادارإلا ىهتنم حرش :رظنا .تحص الإو ءحصت مل

 ملعي ال نمو ملعي نم نيب قرف نمف» :۲۹۳/۲۹ ىواتفلا ةعومجم يف - هللا همحر -

 : .«أطخأ ال نمو «باصأ دقف

 .«هرمأب» لدب «هرمأل» :أ :ىف )١(

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو «حصت» لدب «حصي» لصألا يف )۲(

 . «تبث» لدب «تتبث تش :يف (۳)

 .«كفنف رمأ فصو ىلإ» :أ :ةرابع (4)
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 ِءاَضَمِب ْمُهوُرْمأَي ْمَل ْمُهَنأل ؛عاَمجبإلاب طَقَس ذقَو :يِضاَقلا لاق
 . © تاّولصلا 1 00١

 ةحيحص ةئزجم اهنإ:لاق نم لك نإ :هه/7؟ داشرإلاو بيرقتلا ىف ىنالقابلا لوق ()

 هللا ىلع هب عوطقم أطخ عامجإلا ةفلاخم نأو فلسلا نم عامجإ ةلأسم اهنإ :لوقي
 .«هب لوقلا زوجي ال هناحبس
 .كلذ ىلع عامجإ عوقو نييلوصألا مظعم ىفن ذإ ؛عقاولل فلاخم يضاقلا مالك :لوقأ
 يضاقلا ةياغ مث» :لاق ثيح ۲٠۲/۱ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ مهتمدقم يفو
 ةالصلا ميقي نمع رمألا طوقس ىلع عامجإلا ٌءاعدا :اذه هكلسم يف  هنع هللا يضر -
 ةمئأ رمأت مل :ًالئاق اهضّرعيو .كلذ يف هاوعد لوطي ذخأ مث «ةبوصغملا ةعقبلا يف
 .ةبوصغملا ضرألا يف اهوماقأ يتلا ةالصلا ةداعإب َباَّضٌّعلا  مهنع هللا يضر  فلسلا
 نورمأي ىوقتلا يف نوقمعتم فلسلا يف ناك دقف ءمّلسي ال عامجإلا نم هاعدا يذلاو
 فالخ روهظ عم عامجإلا ريدقتو . - هللا همحر  يضاقلا هضرف ام نودب ءاضقلاب
 نأ مهنع لقن رمألا طوقس مهنع لقن امكف هوركذ ام مهنع حص نإ مث .رسع فلسلا
 هيزجي نأ يغبني الف .عامجإلاب مصخلا ىلع مصتعي ناك نئلف .اهب رومأم ةالص َمَقوُملا
 دعسأ ةيصعم تسيل ةيزجملا ةالصلا نأ يف عامجإلا ىعدا نم لعلو .هلقني ام نيع يف
 .«ةيصعم ببسب رمألا طاقسإ ىلع نيضاملا قافو يعدي نمم عامجإلا ىوعد يف ًالاح
 دقو» ١0/١ ١31: رطاعلا رطاخلا ةهزن اهحرش عم ةضورلا يف ةمادق نبا لاقو
 اونوكي مل فلسلا نأل ؛ًاعامجإ ةلأسملا هذه يف نأ  ينالقابلا يأ - معز نم طلغ
 ةقيقحب لهج اذه ذإ ؛بصغلا نكامأ يف ةالصلا ءاضقب ةملظلا نم بات نم نورمأي
 لقنب سيل مهنع لقنلا مدعو ءرصعلا لهأ ءاملع نم قافتالا هتقيقح نإف .عامجإلا
 يفنب لوقلا مهلك مهنيب اميف رهتشا هنأ ىلإ جاتحيف اوتكس مهنأ مهنع لقن ولو .قافتالا
 .«؟ال وأ عامجإ وه له فالتخا هيف ذئنيح نوكيف .هوركني ملف ءاضقلا بوجو
 : يأ اهدنع ضرفلا طقسي :ليقو» 57/١": ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو
 .اهب ال ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا دنع
 همزلأ مث .ةحصلا مدع ىلع هدنع ليلدلا ماق امل هنأل ؛ركب يبأ يضاقلا لوق اذهو
 اهعوقو ةرثك عم «تاولصلا ةداعإب ةملظلا اورمأي مل مهنأ ىلع فلسلا عامجإ مصخلا
 :لاقف ءطسوتلا اذهب صالخلا لواحف «هيلع ُرمألا لكشأف .ءبصغلا نكامأ يف مهنم
 مدع ىلع ليلدلا مايقل ؛اهب ال روكذملا عامجإلل ؛ ةالصلا هذه دنع ضرفلا طقسي

 نم وحن ىلع هيلع ةرامأ وأ ءضرفلا طوقسل ًاببس اهلعج هنأكو :  يفوطلا يأ تلق
 .اهتجص يعدتسي كلذ نأل ؛هطوقسل ةلع ال «عضولا باطخ
 -هئادأ نودب ضرفلا طوقس نأل ؛فعضلا رهاظ كلسم اذهو :  يفوطلا يأ تلق
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 ١ 7 سك هلا 42326 رور 0 ad م 2 e و

 .“ءاّمجإلا ٍةَفِرْعَمِب ذأ َوُهَو ءدَمحَأ ٍةَفَلاَخُم َعَم عاَمْجإلا عْئَمِب درو

 7 ص ع يه 5 2 o 0 7 هَ 39 ت نا 2 0

 وكلا نال ؛ٍناَملَعَتملا دحتال ءْتَحَص ول :َنوُملَكَتْملاَو يِضاَقْلا لاق

 , ^ هاما مه ع
 بصغ رهو ُدِجاَو

(01) 

(۲) 

 ىلع دعب هنإف .هيلع رسيأ ناكل روكذملا عامجإلا عنم ول لب ,هوهعم ريغ ًاعرش

 لهأ هب ملعو بوصغم ناكم يف ىلص فلسلا نمز يف ًاملاظ نأ تبغي نأ مصخلا

 نکل «كلذ مس ولو ‹«مهرثكأ وأ ةملظلا عيمج يف كلذ تبثي تش تبثي نأ نع ًالضف ءعامجإلا

 لقن مدع نم مزلي الو «ةداعإلاب مهورمأي ملو كلذ ىلع ةملظلا اورقأ مهنأ ملسن ال

 ةملظلا ءاليتسال ؛لقني ملو دج ةداعإلاب رمألا نأ زاوجل ؛هدوجو مدع كلذ

 لقن ىلع يعاودلا رفوتت يتلا ةميظعلا رومألا نم سيل مكحلا نوك وأ ءمهتوطسو

 :نيتمدقم ىلع هونب روكذملا عامجإلا اوعدا نيذلا ءالؤه نأ بسحأو ءهيف راكنإلا

 يف ةالص عاقيإ نم ولخي ال ةداع راصعألا كلت يف ةملظلا ةرثك عم نأ :امهادحإ

 .مهضعب نم بصغ ناكم

 ءانب «ةداعإلاب رمألاو راكنإلا كرت ىلع مهؤطاوت ًاعرشو ةداع عنتمي فلسلا نأ :ةيناثلا

 الو ًارتاوت «لوقنم كلذ يف عامجإ الف الإو ءنالطبلا ليلد نم هونظ ام ىلع ءالؤه نم

 .ها .؛ءاهولاو فعضلا ةياغ ىف ناتروكذملا ناتمدقملاو .ًاداخآ

 عم رظانلا ةضور 4/١. ىفصتسملا .اهدعب امف ۲٠۲/١ ناهربلا :يف كلذ ةشقانم رظنا

 يلحملا حرش ۴/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١١/١ - ٠١١. رطاخلا ةهزن اهحرش

 - ۳۹٤/۱ رينملا بكوكلا حرش 5١04. ۔ ۲۰۴/۱ عماوجلا عمج ىلع

 طقس امل حصت مل ول :ينالقابلا لاق» :لبجلا يضاق نبا لاق :راجنلا نبا لاق

 يف عامجإ ال:ليق .تاولصلا ءاضقب اورمأي مل مهنأل ؛عامجإلاب طقس دقو «فيلكتلا

 «لقنلا مامإ وهو «هعم نمو دمحأ مامإلا فلاخ دقو فيك «هلقنو هركذ مدعل ؛كلذ

 ققحتي ال عامجإلا نأ :يأ .«هنودب عامجإلا ضقني هنألو ؟فلسلا لاوحأب ملعأ وهو

 هنأ هنع تبث دقو «ةلأسملا هذه يف - هنع هللا يضر - دمحأ مامإلا ةقفاوم نودب

 حرش 180/١ ٠١١. رطاخلا ةهزن عم رظانلا ةضور شا .عامجإ الف «فلاخ

 - ۳۹٤/۱ ريثملا بكوكلا

 ضعب ًاضيأ لواح دقو :لصف» :*51//؟ داشرإلاو بیرت يف القاب يضاقلا لاق

 نأب ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا ةحص ىلع لالدتسالاو ءهولاق امع باوجلا ءاهقفلا

 نوكلا نم ةلصفنم معن يهو «لجو زع هلل ةعاط ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا نإ :لاق

 ءاهيف ًايلصم نكي مل نإو رادلا يف نوكلا لعفي دق هنأ ةلالدب :لاق .هل ريغو رادلا ىف

 يف يلصي نأب اهيف ًايلصم نوكي ال نم اهيف نوكلا لعفيو ةبوصغملا رادلا يف نوكيو

 .اهيف ةالصلا ريغ رادلا يف نوكلا نأ تبثف :لاق .اهريغ

۳۹۹ 



 وبس امي نيتها ٍرابِيْعاِ َبيجأَو

 دأب َبيجأَو .ِنْيَتَهِجْلاِ ٠ گلا موي 8 صَل تخم ول : اوُلاَق
 (9[ويف فل قلتم الك )| وجي مزعل نع م ريع خلا مب َمْوَص 2ٌ

 ا

(1) 

(۲) 

(۳) 

o َه ٤ه 

 هيف هيف صاح لل الإ ْةدَعَت هيف رب را ال ميرخلا يفت ذي وأ .ِناتَهج

 أَو
 و اوم

 أطخو هداسف روهظل ؛هل ضقنلاو هركذب لغاشتي ال نأ مالكلا اذه قح نم ناك دقو

 نأ زاج نإو هنأل ؛نيملكتملا رئاس نم بابلا اذه ملع يلصحم عيمج دنع هلئاق
 نوكي نأ زوجي ال هنإف ءاهريغ يف ًايلصم نوكي نأب ًايلصم نوكي الو اهيف نوكي
 .هل ًايلصم نوكي ال نم اهيف نوكلا لعفي نأ زاج نإو .اهيف نوكلا لعفب الإ ًايلصم

 نوكلا وه سيل اهتحفص ىلعو ةبوصغملا رادلا ىف دوعقلا نإ :لاق نم ةباثمب اذهو

 دقو ءًايشام وأ ًاعجطضم وأ ًامئاق نوكي نأب دعاقب سيل نم اهيف نوكي دق هنأل ؛اهيف
 نوكلا ريغ رادلا يف سولجلا نوكي نأ بجيف ءاهريغ يف ًادوعق لعفي نم اهيف نوكي
 يف يضاقلا مالك ينيوجلا مامإلا صخل دقو .«همهوتم نم ميظع دعب اذهو اهيف
 بجاحلا عفرو .اهدعب امف 194/١ ناهربلا :رظناو .هرظناف 440/١ 44١ صيخلتلا
 .(ب/۲۲ ةقرو)

 ديعس يبأ نعف .ىحضألاو رطفلا يموي موص نع يهنلا امهريغو نيحيحصلا يف تبث

 رطفلا موي:نيموي موص نع ىهن خي هللا لوسر نأ» : هنع هللا يضر  يردخلا

 .ملسمل ظفللاو «يذمرتلاو ءدواد وبأو ءملسمو «يراخبلا هجرخأ .«ىحضألا مويو

 هيفو ۲٤۹/۲ رطفلا موي موص (55 باب) «موصلا باتك يف هجرخأ دقف يراخبلا امأ

 .ةدايز

 مقر ثيدح ىحضألا مويو رطفلا موي موص نع يهنلا باب «مايصلا باتك يف ملسمو
.A** | (£1) 

 هيفو ۸۰۳/۲ (۲۱۷) مقر ثيدح .نيديعلا موص يف باب .موصلا باتك يف دواد وبأو

 .ًاضيأ ةدايز

 ءرحنلاو رطفلا موي موصلا ةيهارك يف ءاج ام باب موصلا باتك يف يذمرتلاو

 نسح ثيدح ديعس يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .1 "#8 (۷۲) مقر ثيدح

 . أحيحص

 يف امل قفاوملا وهو «أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .(ب/۲۲ ةقرو) بجاحلا عفر

 .«يلوصألا» لدب «نييلوصألا» :ش : يف
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 00 ين الر ءجوُرْخْلا َعَم َءَم َةَيِصْعَمْل هلا كغ “ب اَحْضِتْس اب مالا لَ

 . ٍلاَعيْمالا ردع ؛ ؛نْيتَهِج الو .

 ًاعم يهنلاو رمألا قلعت ةلاحتسا نيبي نأ هيف يلوصألا ظحف ةبوصغم ًاضرأ طسوت نم

 يهنلاو امهادحإب رمألا قلعتي ناتهج هل سيل اهنع جورخلا نأل ؛اهنع جورخلاب
 41/١"”. رصتخملا نایب 44/١. ىفصتسملا :رظنا .ىرخألاب

 ؛هثبلك هجورخ :مشاه وبأ لاقو» :۲۷۸ _-- عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 ءرابتعالا اذهب هنع يهنم وهف «هنيعل حيبق كلذو «هنذإ ريغب ريغلا كلم يف فرصتي هنأل
 هنكلو «حبقلاو نسحلا يف دسافلا ىلع هانبو ؛ثكملا نع لاصفنا هنأل ؛هب رومأمو

 ولو .ءىصع جرخ ول :لاق هنإف «لاحملاب فيلكتلا عنم :وهو ءرخآلا هلصأب لخأ

 ىلع ريكنلا نيمرحلا مامإ مظع دقو .؛ًاعيمج هدضو ءيشلا هيلع مرحف «ىصع ثكم

 .۲۰۸/۱ ناهربلا يف مشاه يبأ

 يبأو مشاه يبأ نع لوقلا اذه ١45/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا ىكح دقو
 يبأ ىلإ ةفاضإ 8949/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو .يئجرملا رمش

 يلازغلل ىفصتسملا :رظناو .يلبنحلا باطخلا يبأ نع يئجرملا رمش يبأو مشاه

 5517/١. يشكرزلل طيحملا رحبلا .868 ص. ةدوسملا .0

 سوؤر نم «ملكتملا يئابجلا باهولا دبع نب دمحم نب مالسلا دبع :وه مشاه وبأ -

 ريبكلا باوبألا»و «ريبكلا عماجلا»و «نآرقلا ريسفت» :اهنم ةريثك ًابتك فلأ .ةلزتعملا

 ."88/؟ نايعألا تايفو .١٠١٠ص ةلزتعملا تاقبط :ىف هتمجرت رظنا .هاا ١ ةنس ىفوت

 501/١. يدوادلل نيرسفملا تاقبط 177/١. نيبملا حتفلا .۲۸۹/۲ بهذلا تارذش
 .«رمألل» لدب «رمألاب» :ش :يف

 .؟هطرشب» لدب «هطرشلا :ش :يف
 .خسانلا وهس نم «رهاظ فيرحت وهو .«باحصتساب» لدب «باحصتصاب» :ش :يف

 نإف ءرظُت ةبوصغم ًاضرأ ىطخت نم» 5١٠١: _ ۲۰۹/۱ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 ' هنأل ؛ةملظملاو ناودعلا نع ًاجراخ سيلو «جورخلاب رومأم وهف ًايدعتم كلذ دمتعا

 جورخلا بوص يف هتاكرح يف ناك نإو «ةرمتسم ةيصعملاو «ةبوصغملا ةعقبلا يف نئاك

 نم ًالاثتما عقت اهنإف ؛ةبوصغملا رادلا يف ةالصلا ةلأسم ىلإ تفتلي اذهو ءرمألل ًالثتمم

 هجو نم لثتمم جورخلا بوص ىلإ بهاذلا كلذكف ءهجو نم ءادتعاو ًانايصعو هجو
 = ءايهن هباكترا نم ىقلتُي هيلع نايصعلا مكح ةمادإ :ليق نإف .هجو نم هئاقبل ؛ صاع
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 0 38 ٌدوُمَْأَم : '”ُتوُدئَمْلا (ٌةَلَأْنَم)

 هتيصعم ةمادإ ىف هجولا فيكف «تارومأملا ىف هّرابتعا تايهنملا ىف ربتعم ناكمإلاو

 ببس ًارخآ هيف طروت ام ىلإ هببست :انلق ؟هنم صالخلا هعسو يف لخدي ال اميف

 يف دوهجملا هلذب عم ضرألا هذه يف نوكلا نع ًايهنم اندنع وه سيلف «هتيصعم
 .«هنع يهنلا فيلكت عاطقنا عم ةيصعملا يف كبترم هنكلو ءاهنم جورخلا

 رصتخملا يف انهو ۳۸ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا ينيوجلا مامإلا مالك دعبتسا دقو

 ءاهتناب هفارتعال ؛+4 ١/ ىفصتسملا يف ف يلازغلا مامإلا هفعضو .ا(ديعبا :لاق ثيح

 رحبلاو ۲۷۸/١. يشكرزلل عماسملا فينشت :رظناو .؟دنتست اذام ىلإ ةيصعملاف .يهنلا

 . 7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .؟١/5517 يشكرزلل طيحملا

 .هيلإ وعدملا وه :بودنملاو .ابدن بدني بدن :لاقي .بدن ردصم :ةغللا ىف بدنلا

 .مهثحو مهاعد :ًابدن مهبدني رمألا ىلإ موقلا بدن» 784/١!: برعلا ناسل يف لاق
 :يرهوجلا .هل اوبدني نأ نود مهسفنأ تاوذ نم موقلا بدتناو .اوعرسأ :هيلإ اوبدتناو

 هتوعدو هتثعب : يأ بدتناف هتبدن» :لاقي .باجأف هل هاعد : يأ هل بدتناف رمأل هبدن

 .«باجأف

 : يربنعلا فينأ نب ر طيرق لاق

 اناهرب لاق ام ىلع تابئانلا يف مهبدني نيح مهاخأ نولأسي ال

 يبأ ةياور نم )971١81( ۲۳٠/۲ مقر هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا هنمو

 .هنارفغ ىلإ هباجأ :يأ «هليبس يف جرخي نمل هللا بدتنا» :  هنع هللا يضر  ةريره

 .«باجأف هتوعدو هتثعب :يأ بدتناف هتبدن :لاقي» :"15/8 ةياهنلا ىف ريثألا نبا لاق

 .«ريمضلا نكتساف رجلا فرح فذحب عسوت مث هيلإ بودنملا هلصأ بودنملاو
 784/١. برعلا ناسل ."48/4 سوماقلا بيترت 4١/8. ةغللا سيياقم مجعم :رظنا

 حرش 9/١. ةسامحلا ناويد حرش ."4/8 ريثألا نبال ةياهنلا .59/ص رينملا حابصملا

 4017/١. رينملا بكوكلا

 اهنم ةريثك فيراعتب فّرع دقف :حالطصالا يف امأ

 هب رومأملا» 791/١: داشرإلاو بيرقتلا ىف لاق ثيح :ىنالقابلا ىضاقلا فيرعت

 قحلي ال امو ءام هجو ىلع هل كرت وه ثيح نم هكرتب مثأملاو مذلا قحلي ال يذلا
 .«هل لدب لعف ىلإ ةجاح ريغ نم هل كرت وه ثيح نم هكرتب مذلا

 مل «هكرتب قحلي مثأمو مذ ريغ نم هكرت نم ًاريخ هلعف ناك ام» هنأب َّدُح ولو» :لاق مث

 .«ىلوأ لوألاو .اديعب نكي

 : ٠١٤ ص تاقيقحتلا حرشب تاقرولا يف لاق ثيح :ينيوجلا نيمرحلا مامإ فيرعت

 541١/١ ناهربلا يف هفرعو .«هكرت ىلع بقاعي الو هلعف ىلع باثي ام :بودنملاو»

 .«هكرت ىلع مول ريغ نم ًاعرش ىّضتقملا لعفلا وه» :هلوقب
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 ال رومأم لكف بودنملا امأو» : ۱۳۷ص لوخنملا يف لاق ثيح :يلازغلا فيرعت -

 .«هكرت ىلع مول
 "١: ١١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا يف لاق ثيح :يجابلا فيرعت -

 ثيح نم باقع هكرت يف سيلو «باوث هلعف يف يذلا هب رومأملا وه :هيلإ بودنملاو»
 .اام هجو ىلع هل كرت وه

 نوكي ام» :08ص «هقفلا لوصأ» هباتك يف لاق ثيح :يفنحلا يشماللا فيرعت -

 .«باقع هكرت يف سیلو «باوث هترشابم يف نوكي ام :ليقو .هكرت نم ىلوأ هنايتإ

 ريغ نم ًاعرش هّلعف بولطملا وها : ١ ماكحإلا يف لاق ثيح :يدمآلا فيرعت -
 . «ًاقلطم هكرت ىلع مذ

 1١١7/١ 1١7: ناردب نبال اهحرش عم ةضورلا يف لاق ثيح .:ةمادق نبا فيرعت -

 .«لدب ىلإ ةجاح ريغ نم هكرت ثيح نم مذ هكرتب قحلي ال رومأم عرشلا يف هدحو»
 حجر ام بودنملاو» :١7ص لوصفلا حيقنت حرش يف لاق ثيح :يفارقلا فيرعت -

 .«مذ ربغ نم اعرش هكرت ىلع هلعف

 بجاحلا عفر :يف بودنملا فيراعت نم اديزم رظناو .ةبراقتم اهلك فيراعتلا هذهو
 حرش يف تاقيقحتلا .40" 1٠07/١ رينملا بكوكلا حرش .(ب/۲۳ ةقرو) يكبسلل

 ٠٠١.  4١٠١ص تاقرولا

 :نيلوق ىلع ؟ًازاجم مأ ةقيقح هب ًارومأم بودنملا نوك يف نويلوصألا فلتخا
 بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .ةقيقح هب رومأم بودنملا :لوألا لوقلا
 نباو ٠٠٠/١. ماكحإلا يف يدمآلاو 78/١. ىفصتسملا يف يلازغلاو ۲۹۲/١. داشرإلاو

 ۳۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ١١5/١. ناردب نبال اهحرش عم ةضورلا يف ةمادق
 لوق وهو 814/١" _ ٠١. ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو .رصتخملا يف انهو

 بكوكلا حرش يف راجنلا نبا كلذ ركذ امك امهباحصأ رثكأو دمحأو يعفاشلا نيمامإلا

 7 :رظنا .هراتخاو ءاهقفلاو لوصألا ءاملع نع يلبنحلا ليقع نبا هاكحو 408/١. رينملا

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 505/١. رينملا بكوكلا حرش .۸ ءال ,.5"ص ةدوسملا

 .1١؟8ص

 .زاجملا ىلع وهف هب ًارومأم يمس نئلو «هب رومأمب سيل بودنملا : يناثلا لوقلا
 عطاوقلا يف يناعمسلا نباو .۷ص عمللا يفو ٠۳ص ةرصبتلا يف يزاريشلا لاق هبو
 يف يدمآلا هبسنو ۲٠٠/١. لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ١١١ - #1١. ص
 نباو ءرصتخملا يف انهو "4ص ىهتنملا يف بجاحلا ُنباو ٠١4/١ ماكحإلا
 نم يزارلا ركب يبأو يخركلا ىلإ (ب/١۲ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا

 = نبا هبسنو .ًاقلطم ةيفنحلل هبسني ١١١/١ تومحرلا حتاوف بحاص دجن امنيب .ةيفنحلا
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 يبأ يضاقلاو «دماح يبأ خيشلا ىلإ (بر”# ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا

 .ةيعفاشلا نم مهريغو يزارلا رخفلا مامإلاو «يناعمسلا نباو . ْغاّبّصلا نباو «بيطلا

 هيلإ لامو .يدادغبلا بيطخلا ىلإ 755/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا هبسنو
 ٠۷۸/١. ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا
 اهمتخو يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ۱۷۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا ىري
 ٌملسُم ءاضتقالا نإف ؛ ىنعملا قيرط نم ىودجو ةدئاف اهيف سيل ةلأسملا هذهو١ :هلوقب

 ىلع ىوعدلا مزج نكمي الو: .لوقعلا كلاسم نم ال ءناسللا نم ذخؤي ًارمأ هتيمستو

 كيلع تمزج ام : ينعي وهو ؛كترمأو كتبدن : لئاقلا لوقي دقف «كلذ ىف ةغللا لهأ

 .«ظفللا ىلإ ليآ هاهتنمو «بيرق كلذ يف لوقلاف .ًابابحتسا كترمأ :لوقي دقو ءرمألا
 ۰ .۲۸۷/۱ طيحملا رحبلا :رظناو ها
 .«ِرْمَألا ةَمَلاَحُم اًهّنأل» لدب «رمأل َةَمَلاَخُم اًهّنأل ١ :أ :ىف

 يتمأ ىلع قشأ نأ الول» :كك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 كاوسلا (۸) باب «ةعمجلا باتك يف يراخبلا هاور .«ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل
 ىنمت ةيهارك (۸) باب «ينمتلا باتك يفو .(ةالص لك عم) هظفلو 5١4/١ ةعمجلا موي
 سبايلاو بطرلا كاوسلا (55) باب ءموصلا باتك يفو .ارصتخم 11/8 ودعلا ءاقل
 .(ءوضو لك دنع) هظفلو «مزجلا ةغيصب اقلعم ۲۳٤/١ مئاصلل
 هيفو 55٠١/١ (45) مقر ثيدح كاوسلا باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأو

 40/١. (45) مقر ثيدح كاوسلا باب «ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 (۲۲) مقر ثيدح كاوسلا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 ا
 ٠١/١. مئاصلل يشعلاب كاوسلا يف ةصخرلا باب «ةراهطلا ,باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ةفحت رظنا .ةدايز هيفو .موصلا يفو ةالصلا يف ئربكلا ننسلا يف ًاضيأ هجرخأو

 1535/٠١. يزملل فارشألا

 ثيدح كاوسلا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو
 .ًارصتخم :لوألا (8١١و )١١54 مقر
 .(ءوضو لك دنع) ظفلب :ىيناثلاو
 ٤٠۰ ٤۲۹ ۳۹۹ ۲۸۷ ۲۵۹ ه٠ 40/9 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
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 ”0هيظفَل َيِهَو ذاَتسألِل الخ بيلكتب س ُبوُدنَمْلا (ُةَلَأْسَم) .  foت ھاو و ٠ .ءسثك ب 5 4 0-0
 مص

E 4# =دنع) اهضعب ظفل يفو «ةدايز هثيداحأ ضعب يفو . 0۷ 04  

 .(ءوضو لک

 ءةالصلا باتك يفو 1۷٤/١. كاوسلا يف باب «ةراهطلا باتك ىف ىمرادلا هجرخأو

 1 .ةدايز هيفَو 448/١ ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني باب

 :نيلوق ىلع ؟ال وأ ًافيلكت نوكي له بودنملا نأ يف نويلوصألا فلتخا )١(

 ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ :لاق هبو .فيلكتب سيل بودنملا :لوألا لوقلا

 - ۷١/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو ٠۲٠ص لوخنملا ىف ىلازغلاو ١

 يف انهو ۳۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠٠١/١ ماكحإلا يف يدمآلاو 5

 رثكأ لوق وهو «عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو «ةلبانحلا نم نادمح نباو ءرصتخملا

 .ءاملعلا

 ينيوجلا هنع هلقن اميف ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .فيلكت بودنملا : يناثلا لوقلا

 يضاق نباو «ليقع نباو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألاو 288/١ ناهربلا يف

 - ۲٤۸/١ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ءةضورلا يف ةمادق نباو ءلبجلا

4. 

 لوقلا نم ينالقابلا يضاقلا نع لوصألا ءاملع هلقن ام نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 مامإل ًاعبت هيف ْمُهَك .ةفلك هيف امب رمألا :هدنع فيلكتلا نأل ؛فيلكت بودنملا :نأب

 يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا ىلإ يعوجر دعب نكلو ۸۸/١. ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا
 :لاق ثيح ةفلك هيف ام مازلإ :وه هدنع فيلكتلا ناب حرصي ّيضاقلا تدجو

 هلعف يف امإ «ةقشمو فلك هيف دبعلا ىلع ام مازلإ هنأ فيلكتلا يف لصألا نأ اوملعا»

 يف ينيوجلا ةلاقمك .«اقاش أرمأ ديز فلكتو ءًاميظع كتفلك :مهلوق نم هكرت وأ

 ام مازلإ هنأ هانعم يف اندنع هجوألاو» :لاق ثيح اهانعمو اهظفلب ًابيرقت 0 ناهربلا

 .«ةفلك هيف

 طيحملا رحبلا :رظناو .ملعأ هللاو ةلأسملا يف نيلوق يضاقلل ّلعل وه يدل حجرت يذلاو

 بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا ١ عماللا ءايضلاو 70

 ىلإ لوصولا ۲١. ص لوخنملا ۸۸/١. ينيوجلل ناهربلا .اهدعب امف ۲۳۹/١ داشرإلاو

 حرش ٠١١ «۹/۱ ةهزنلا عم ةضورلا ٠٠٠/١. يدمآلل ماكحإلا 76/١ ۷٦. لوصألا

 نايب .(أ/55 ةقرو) بجاحلا عفر ."4ص ىهتنملا .544 ۔ ۲٤۸/۱ ةضورلا رصتخم

 رينملا بكوكلا حرش .هص ةدوسملا 117/١. تومحرلا حتاوف 45/١". رصتخملا

 عماللا ءايضلا .۲۳۷ - 575/١ عماسملا فينشت .4 ص لوصفلا حيقنت حرش .0

۷-۱ 

 =ام :فيلكتلاب ديرأ نإف .فيلكتلا ظفل ريسفت ىلع ينبم اهيف عازنلا :يأ ةيظفل ةلأسملاو (۲)

 ضف



 ns “وكما (ٌةَلأسَم)

(1) 

 عنمي ًابلط بولطم هنأ هب ديرأ نإو .فيلكت بودنملاف «هکرت ىلع هلعف حجرتي
 1 .فيلكتب سيل وهف «ضيقنلا
 هيف فالخلا نإ» :لاق ثيح ًاًيظفل فالخلا ۸۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لعج دقو
 .«عرشلا ةرابع يف ةشقانملا ىلإ ليآ

 ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ۷۷/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا حرص دقو
 هكرت اذإ هنأ مهل ملسن انإف «يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ريغ» :لاق ثيح يظفل
 ىنعملا ظحف «منهج ران يف هيلع باقع ال نأ انل ملسي مصخلاو بباوثلا قحتسي ال
 يف ةحاشم الو «فيلكتلا ةرابع قالطإ الإ كلذ دعب ىقبي الو ءملسم نيبناجلا نم
 .«تارابعلا يف ةقياضم الو تاقالطإلا
 رظنملا هركو «رمألا هرك :لاقي .ةهاركلا نم ذوخأم «بوبحملا دض :ةغللا يف هوركملا
 فاكلا مضب - ًاهركو ًاهرُك ههركأ هتهرك :لاقيو .حيبق :يأ هيرك رهف ءةيهاركو ةهارك
 .ةقشملا :- مضلاب  هركلا :ءارفلا لاقو .بوبحملا دض :يأ هوركم وهف  اهحتفو
 .برحلا يف ةدشلاو ةلزانلا :يهو «ةهيركلا» نم ذوخأم هوركملا نإ :ليقو
 رينملا حابصملا .45/4 سوماقلا بيترت .اهدعب امف ه١/84 برعلا ناسل :رظنا
 ةضورلا رصتخم حرش 41١7/١. رينملا بكوكلا حرش . 1١ يدمآلل ماكحإلا .6؟
۱ 

 :اهنم ةريثك فيراعتب فرع دقف حالطصالا يف امأ
 نع يهنم هنإ» :۲۹۹/۱ داشرإلاو بيرقتلا يف لاق ثيح : ينالقابلا يضاقلا فيرعت -
 ىلوأ وه يذلا هريغ لعفي نأب بدنلا هجو ىلع رومأمو «هيزنتو لضف يهن هلعف
 . (هنم لضفأو

 :١١؟ص تاقيقحتلا اهحرش عم تاقرولا يف لاق ثيح :ينيوجلا مامإلا فيرعت -
 رجز ام :هوركملاو» ۲٠١/١: ناهربلا يف لاقو .«هكرت ىلع باثی ام :هوركملاو»
 1 .«هيلع مادقإلا ىلع ملي ملو «هنع

 ىلع مول ال يهنم لك» :١؟56ص لوخنملا يف لاق ثيح :يلازغلا فيرعت -
 . (هلعف

 هكرت َّنأب هّلعاف َرِعْشأ يذلا وه» ٠١4/١: لوصحملا يف لاق ثيح :يزارلا فيرعت -
 .«باقع هلعف ىلع نكي مل نإو «هلعف نم ريخ
 157/١: ناردب نبال اهحرش عم رظانلا ةضور يف لاق ثيح :ةمادق نبا فيرعت -
 .(هلعف نم ريخ هكرت ام :وهو)

 ام :هوركملاو» 50/١: جاهبإلا حرشب جاهنملا يف لاق ثيح :يواضيبلا فيرعت -
 . «هلعاف مذي الو «هکرات حدمي

۳۲۲ 
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 حجر ام :هوركملاو» :١۷ص لوصفلا حيقنت حرش يف لاق ثيح : يفارقلا فيرعت -

 .مذ ريغ نم اعرش هلعف ىلع هكرت

 هكرت بولطملا :اهنم موهفملا نأ يف اهعيمج كارتشال ؛ةدحاو فيراعتلا هذه يناعمو

 .مزاج ريغ ًابلط
 حرش .588 585/١ ةضورلا رصتخم حرش :يف هوركملل ىرخأ فيراعت رظناو

 945/١" رصتخملا نایب .۲۹۳ضص يناجرجلل تافيرعتلا 417/١ 4١5. رينملا بكوكلا

 نازيم ١١7/١. تومحرلا حتاوف 50/١. جاهبإلا .(//55 ةقرو) بجاحلا عفر ۷

 .166 4١ص دمحأ امالا بهذم ىلإ لخدملا 4١. - ٤٠ص يدنقرمسلل لوصألا

 . "ص لوحفلا داشرإ

 نوك يف نييلوصألا نيب فالتخا دوجوب رصتخملا يف انه بجاحلا نبا حرصي مل

 فلتخاو» :لاق ثيح ۳۹ص ىهتنملا يف هب حرص ردق ناك نإو .هنع اًيهنم هوركملا

 كلذ ىلع .هبني 5/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا دجن اذهلو .؛هنع ًايهنم هنوك يف

 بودنملا نأ يف امك هيف مالكلاو .حصألا يف هنع يهنم  هوركملا يأ - هنإ) :لوقيف

 .«هب رومأم

 نوك يف نييلوصألا نيب فالتخا دوجوب رصتخملا يف انه بجاحلا نبا حرصي مل

 يف فلتخاو» : لاق ثيح ۳۹ص ىهتنملا يف هب حرص دق ناك نإو .هب افلكم هوركملا

 اذه ىلإ ه/؟ رصتخملا حرش يف دضعلا راشأ دقو .«هب ًافلكمو هنع ًاّيهنم هنوك

 ولولح ٍ خيشلا ًاضيأ هيلإ راشأو .هذاتسألل ًافالخ فيلكتب سيل هنإ» :لاق ثيح فالتخالا

 وأ هب ًافلكم بودنملا نوك يف ءاملعلا فالتخا ركذ امدعب ٠5/١" عماللا ءايضلا يف

 وه له هوركملا يف فلتخا هنأ : يأ ؛هوركملا بودنملا ىنعم يفو» : لاق ثيح ؟ال

 يرايبألا حرص - هوركملاو بودنملا يأ  امهيف فالخلابو» :لاق مث ؟ال وأ هب فلكم

 .«ركذ نم نع
 :نيلوق ىلع ؟ال وأ هب فلكم وه له هوركملا يف نويلوصألا فلتخا دقو

 .نييلوصألا روهمج لاق هبو .فيلكتب سيل :لوألا لوقلا
 يف ينيوجلا هنع هلقن اميف ينالقابلا يضاقلا لاق هبو .فيلكت :يناثلا لوقلا

 هحرش يف دضعلا هنع هلقن اميف ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألاو ۸۸/١. ناهربلا

 : ٤١١/١ رینملا بكوكلا حرش بحاص لاق .ةلبانحلاو «5/8 رصتخملا ىلع

 رمألا» :#"هص ةدوسملا يف لاقو .«ةقيقح هنع يهنم و فيلكت هوركملا»

 .فيلكتلا نم ينالقابلا نبا امُمَّدع ةهاركلل يهنلاو بدنلا ىلع لومحملا

 يف رمألاو :  ينيوجلا يأ لاق مث ءامهيف رييختلا دوجول ؛ينيوجلا هفلاخو

 -يأ) انباحصأ لوق  فيلكت هنأ - لوألاو .ةرابع ةشقانم ىلإ لوؤي بيرق كلذ
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 ءزجلا ىف ليقع ُنباو .«فيلكتلا طورش لصف يف ينغملا بحاص هركذ «(ةلبانحلا
 ۰ ا .«ثلاثلا
 نم هوركملا نإ:لوقي ينالقابلا يضاقلا نأ نم ۸۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا هلقن ام
 ءةفلك هيف امب رمألا وه :يضاقلا دنع فيلكتلا نأ ىلع ينيوجلا هانب ؛فيلكتلا
 يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا ىلإ يعوجر دعبو .«؛ةفلك هنع عانتمالا يف امع يهنلاو

 :لاق ثيح ةفلك هيف ام مازلإ وه فيلكتلا نأب حرصي يضاقلا تدجو ١
 يف امإ .ٌةقشمو فلك هيف دبعلا ىلع ام مازلإ هنأ فيلكتلا يف لصألا نأ اوملعا»
 يف ينالقابلا يضاقلا هلاق ام ُنْيَع 88/١ ناهربلا يف ينيوجلا مالكو .ههكرت وأ هلعف
 ةلأسملا هذه يف نيلوق يضاقلل نأ يدل حجرت اذهلو ۲۹/١. داشرإلاو بيرقتلا
 .- ملعأ هللاو -

 ؟ال وأ هب فلكم وه له هيف نييلوصألا فالتخاو هوركملا ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يدمآلل ماكحإلا ۸۸/١. ينيوجلل ناهربلا .اهدعب امف ۲۳۹/١ داشرإلاو بيرقتلا :يف

 .۳۸۳ - 85/١” ةضورلا رصتخم حرش ."ه ص بجاحلا نبال ىهتنملا ١/0
 4١4/١ 4١8. رينملا بكوكلا حرش ."”"ه ص ةدوسملا

 فرع يف كرتشم ظفل هوركملا نأ 50 - 57/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا ركذ
 :ٍناعم نيب ءاهقفلا

 ديري وهو «اذك هركأو» : هللا همحر  يعفاشلا لوقي ام ًاريثكف .روظحملا :اهدحأ
 .ميرحتلا

 نكي مل نإو «هلعف نم ريخ هكرت نأب رعشأ يذلا وهو :هيزنت يهن هنع يهن ام : : يناثلا
 .هكرت نم ريخ هلعف نأب رعشأ يذلا وه بدنلا نأ امك .باقع هيلع
 درو يهنل ال ًالثم ىحضلا ةالص كرتك .هنع هني مل نإو ءىلوألا وه ام كرت :ثلاثلا

 .هكرت هوركم هنإ :هيف ليق .هباوثو هلضف ةرثكل نكلو «هنع
 هيف اذهو .ذيبنلا ليلقو « عبسلا محلك «هميرحت يف ةهبشلاو ةبيرلا تعقو ام : عبارلا

 الف هلح ىلإ هداهتجا هادأ نمو «مارح هيلع وهف هميرحت ىلإ هداهتجا هادأ نم نأل ؛رظن

 دقف هبلق يف عقوو هسفن يف ةزازح مصخلا ةهبش نم ناك اذإ الإ هيف ةيهاركلل ىنعم
 فوخ نم هيف امل ةهاركلا ظفل قالطإ حبقي الف «بلقلا زازح مئإلا» يي لاق
 ."ميرحتلا

 5949/١ _ ۳٠۲. داشرإلاو بيرقتلا :يف يناعملا هذه ىلع هوركملا قالطإ رظناو
 حرش يف تاقيقحتلا ١| 1١ ۳۸١. ةضورلا رصتخم حرش . . ٠٠٤/١ يزارلل لوصحملا
 .اهدعب امف 417/١ رينملا بكوكلا حرش 55/١. جاهبإلا 1١. - ۱۱۲ص تاقرولا
 ۲۹٩/۱. طيحملا رحبلا
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 ل م لا ىلع "كالا ْنلْطُي (ةلأشم)

 هزاجأو .هيف راس :ًازاوجو ازوج هزوجي ناكملا زاج نم .رباعلا وه :ةغل زئاجلا
 ش .هذفنأ :هزاجأو .هّعَطق :فلألاب

 ًازئاج هتلعجو .هتيضمأ :دقعلا ٌتزجأو .ةحصلا ىلع ىضمو ذفن :هريغو ُدقعلا زاجو

 بكوكلا حرش 454/١. ةغللا سيياقم مجعم 0814/١. سوماقلا بيترت .:رظنا .ًاذفان
 .4؟594 - 578/١ رینملا

 ."77ص يف ىلاعت هللا ءاش نإ ًابيرق يتأيسف ًاحالطصا امأ
 ءافتناو ةعسلا ىنعم هيفو ءنذإلاو راهظإلا :يهو ةحابإلا نم قتشم :ةغللا يف حابملا
 وهو :دحاو لصأ ءاحلاو واولاو ءابلا» :ةغللا سيياقم مجعم يف سراف نبا لاق .قئاعلا

 روظحمب سيل هنأ كلذو ءيشلا ةحابإ باب اذه نمو ...هروهظو هزوربو ءيشلا ةعس
 باب نم - احب ءيشلا حاب :رينملا حابصملا يف لاقو .«قيضم ريغ عساو هرمأف هيلع
 حابأو ءهحابأ :لاقيف اضيأ ةزمهلابو .هبحاص هب حاب :لاقيف فرحلاب ىدعتيو رهظ - لاق
 اومدقأ :سانلا هحابتساو «نيفرطلا قلطم هلعجو «كرتلاو ذخألا ىف نذأ :هلام لجرلا
 رينملا حابصملا 674/١. سوماقلا بيترت ١8/١". ةغللا سيياقم مجعم رظنا .«هيلع
 477/١. رينملا بكوكلا حرش .0

 :اهنم ةريثك فيراعتب فّرَع دقف حالطصالا يف امأ

 درو ام» ۲۸۸/١: داشرإلاو بيرقتلا يف لاق ثيح :ينالقابلا يضاقلا فيرعت -

 هكرات مذب الو ءهحدم وأ هلعاف مذب نورقم ريغ هكرتو ءهيف ىلاعت هللا نم نذإلا

 .«هحدمب الو

 تاقيقحتلا حرشب تاقرولا يف لاق ثيخ:ينيوجلا نيمرحلا مامإ فيرعت -
 ؟١/5١ ناهربلا يف هفرع و .«هكرتو هلعف ىلع بائي ال ام حابملاو» :١٠/ص

 ءاضتقا ريغ نم كرتلاو لعفلا نيب هيف عراشلا ريخ ام وهف :حابملا امأو» :هلوقب

 .ارجز الو

 ىلاعت هللا نم نذإلا درو يذلا» 55/١: ىفصتسملا ىف لاق ثيح :ىلازغلا فيرعت -

 .«هحدمو هكرات مذب الو ءهحدمو هلعاف مذب نورقم ريغ «هكرتو هلعفب
 ملعأ ام حابملاو» : ۱۴ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا يف لاق ثيح : يجابلا فيرعت -

 كرت وه ثيح نم هكرت ىلع باقع الو هلعف يف باوث ال هنأ عرشلا ةهج نم ُلعافلا
 .«ام ةهج نم هل

 ملعأ يذلا وهف حابملا امأ» : ٠١7/١ لوصحملا يف لاق ثيح :يزارلا رخفلا فيرعت -

 .«ةرخآلا يف عفن الو ءهكرتو هلعف يف ررض ال هنأ ىلع لد وأ هّلعاف

 هلعف ىوتسا ام» :57ص هقفلا لوصأ هباتك يف لاق ثيح :يفنحلا يشماللا فيرعت -

 ٠ .«ةعيرشلا يف هكرتو

 فش



 ىَلَعَو ءاَمِهيِف هيف ٍناَرْمَألا ىَوَتْسا ام ىَلَعَو ءَالْقَع وأ اَعْرَش ُمَتْمَي آل اَم ىَلَعَو
 .©نْيراَبيمالاِب اًمهيِف هيف ِكوُكْمَمْلا

 ns عرش مک : ٌةحاَبإلا (ُهلَأْسَم)
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 يف قلعتُم هل سيل ام وه» :۲۲ص لوصحملا يف لاق ثيح : يبرعلا نبا فيرعت -

 .«لوق ىلع عرشلا
 ىلع يعمسلا ليلدلا لد ام وه» :١٠ا//١ ماكحإلا يف لاق ثيح : يدمآالا فيرعت -

 ىرخأ تافيرعت رظنا و.«لدب ريغ نم كرتلاو لعفلا نيب هيف رييختلاب عراشلا باطخ
 ةضورلا رصتخم حرش .(ب/؟4 ةقرو) «(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر :يف حابملل
 ٠١8. - ۷٠٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .۱۹۲/۲ ريبحتلاو ريرقتلا 5.0
 لوحفلا داشرإ ١". ص لوصفلا حيقنت حرش ٤١۷/١ - ٤۲۸. رينملا بكوكلا حرش
 . ١ص

 :ناعم ىلع قلطي حالطصالا يف زئاجلاو

 .يعرشلا حابملا ىلع قلطي -
 .هوركملاو بودنملاو بجاولا لوانتيف .ًاعرش هدوجو عنتمي ال ام ىلع قلطيو -
 .صاخلا نكمملاو بجاولا لوانتيف ءالقع هدوجو عنتمي ال ام ىلع قلطيو -
 ام» :بجاحلا نبا لوقب دارملا وهو «همدعو هدوجو عنتمي ال ام ىلع قلطيو -
 نمم صخأ نوكيف .يبصلا لعفك ًالقعو «حابملاك ًاعرش ؛امهيف هيف نارمألا ىوتسا
 .هلبق

 .ءاوتسالا رابتعابو «عانتمالا مدع رابتعاب لقعلاو عرشلا يف هيف كشي ام ىلع قلطيو -
 .«نيرابتعالاب امهيف هيف كوكشملا ىلعو» :بجاحلا نبا لوق دارم وهو
 ءًاعرش عنتمي ال هنأ كشي ام ىلع عرشلا يف قلطي زئاجلا نأ ىلإ صلخن ريخألا يفو
 عنتمي ال هنأ كشي ام ىلع لقعلا يفو .ًاعرش هيف نارمألا ىوتسا هنأ كشي ام ىلعو
 .ًالقع هيف نارمألا ىوتسا هنأ كشي ام ىلعو «ًالقع
 .ينازاتفتلا ةيشاح عم ٦/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۹۷/١. رصتخملا نايب : رظنا
 478/١. رينملا بكوكلا حرش
 ثيح ۸۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هلاق امك اهب درو عرشلا نأ ىنعم ىلع
 نأ ليوأت ىلع «هنم ةدودعم يه :انلق ؟عرشلا نم ةحابإلا نودعت له :ليق نإف» :لاق
 ةدوسملا .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .۳۹۸/۱ رصتخملا نایب :رظناو ..«اهب درو عرشلا
 لوصفلا حيقنت حرش 510/١. عماسملا فينشت ٤۲۸/١. رينملا بكوكلا حرش ."ص
 ١/. ص

۳۷ 



 9 عراَّشلا ُتاَطِخ انآ :انل .ةَلرَتْعُملا ٍضْعَبِل اًنالج

 . عْرّشلا َلْبَق وهو ءُحَرَحْلا ينا :اوُلاَق

 طظ دَمألا ن ال ا . يعل اقالخ «وب ٍروُمَأَم ُرْيَغ هوَ ُحاَمْلا (ًةلأْسَم)

 هحرش يف ناردب نبا كلذب حرص امك هعابتأو يبعكلا وهو  ةلزتعملا ضعب فلاخ )١(

 ؛يلقع مكخ يه لب ءًايعرش ًامكح تسيل ةحابإلا» :اولاقف - ١١5/١ ةضورلا ىلع
 رمتسمو عرشلا دورو لبق تباث كلذو «هكرتو هلعف نع جرحلا ىفتنا ام حابملا نأل

 .«عرشلا لبق ناك ام ىلع هكرت :ءيشلا ةحابإ ىنعمو ءايعرش امكح نوكي الف «هدعب
 عفر ۴۹۸/١. رصتخملا نايب .٠*ص لوصفلا حيقنت حرش ا!/١/0ىفصتسملا :رظنا

 .(أ/54 ةقرو) بجاحلا

 .يظفل ةلأسملا هذه يف عازنلا نأ قحلاو
 .«يظفل فالخلا نأ :قحلاو» ۲٠١/١: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق -

 نإف .يظفل هيف عازنلا نأ قحلاو» :"949 598/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو -

 «ققحتم عرشلا لبق هنأل ؛ًايعرش ًامكح تسيلف «لعفلا نع جرحلا مدع :ةحابإلاب ديرأ
 نع جرحلا ءافتناب عرشلا نم دراولا باطخلا :هب ديرأ نإو .عرشلا لبق مكح الو
 .«ةيعرشلا ماكحألا نم يهف «نيفرطلا

 ريسفت نع ىّنأت يظفل فالخلاو» :(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو -
 . «ةحابإلا
 ريسفت ىلإ تفتلي يظفل فالخلاو» ۲٠١/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو -

 .؟جرحلا يفنب مالعإلا وأ ءعرشلا لبق تباث وهو «جرحلا يفن وه له «حابملا
 .۲۷۸ - ۲۷۷/۱ طيحملا رحبلا :رظناو

 ىفصتسملا ۸۸/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظناو
 ."5ص ةدوسملا ٠١۷/١. يدمآلل ماكحإلا 5١/5. يزارلل لوصحملا ./ه/١ يلازغلل

 - ١١7/١ تومحرلا حتاوف ."١ص لوصفلا حيقنت حرش .(أ/55 ةقرو) بجاحلا عفر

 ريسيت .5/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .47948 - 471/١ رينملا بكوكلا حرش .۴

 ۴٠١/١. عماللا ءايضلا .156١ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .778/5 ريرحتلا
00 

6 

(€) 

 .«عراشلا» لدب «عرشلا» :ش :يف

 .1َيِفَتْلا» لدب «ىفتنا» :ش :يفو .؛َيفتنا» لدب «ءافتنا» :أ :يف

 :نيلوق ىلع ؟ال وأ هب رومأم وه له .حابملا يف نويلوصألا فلتخا

 .روهمجلا لاق هبو .هب رومأم ريغ :لوألا لوقلا

 يف يلازغلا هنع هاكح امك يخلبلاو «هعابتأو يبعكلا لاق هبو .هب رومأم :يناثلا لوقلا
 ۷٤/١. ىفصتسملا

۳۸ 



 ماَرَحْلا َكْرَتَو ءماَرَح كرت :حاَبُم لك :َلاَق .َحيِجْرَت آلَو «حيِجْرَتلا ُمِلَتْسَي

 «يبعكلل ًافالخ هب رومأم ريغ حابملاو» :0أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا لاق =

 رمألا نود بدنلاو «بدنلاب رمألا نود هب رومأم حابملا :اولاق ثيح هتقيقحو

 «(۲۸۸ ءالالا ۰۲۵۹/۱ داشرإلاو بيرقتلا يف) يضاقلا مهنع لقن اذك .باجيإلاب

 «هتاذ رابتعاب هب رومأم هنإ :نولوقي ال مث .امهريغو (؟١/78 ىفصتسملا يف) يلازغلاو

 هلقن ام اذهو .اسأر ةعيرشلا يف حابملا ركنأ لب :ليقو .مارحلا هب كرتي هنأ رابتعاب لب

 ةدوسملا نع ًالقن طسوألا يف) ناهرب نباو ٠٠٠/١( ناهربلا يف) نيمرحلا مامإ هنع
 لوألاو .مهريغو 1/١ ٠١( ماكحإلا يف) يدمآلاو ۲۷۹/١( طيحملا رحبلاو 256 ص

 .ها .«فنصملا ىرج هيلعو تبثأ يدنع

 بهذ امو» ۳٠۹/١: عماللا ءايضلا نع ًالقن «نايبلاو قيقحتلا» هباتك يف يرايبألا لاقو
 :ناذخأم هل ةعيرشلا يف ف حابم ال هنأ نم يبعكلا هيلإ

 ىلع هانبو «بدنلا نود هنكلو «هب رومأم حابملا نأ :  هنع حيحصلا وهو  :اهدحأ

 اهدمتعا يتلا يه ةقيرطلا هذهو .هنسحل ؛بلاطلا هبلطي نأ حصيو «نسح حابملا نأ

 .ةلطاب يهو «ىوتفلا يف يبعكلا
 اذهو .ًابجاو ةهجلا هذه نم عقيف ءروظحمل ًاكرت عقي حابملا نأ : يه :ةيناثلا ةقي ةقيرطلا

 .عرشلا يف ًاتباث رييختلا نوكي نأ عنمي

 ٠ :ةلدأل ؛دساف 3

 نم ًاضيأ عنميو .ًامارحو ًابجاو لعفلاب كرتي هنإف ؛ضقانت ىلإ يضفي كلذ نأ :اهدحأ

 نيمسقلا يف ضقانتلا يتأي مث نيمسق ىلإ ماكحألا عجرتف «هوركملاو بودنملا تابثإ
 .«ةمألا عامجإل فلاخم اذه نإف ءاضيأ

 بجاو لعفلا نأ :ىنع نإ هنأ :قحلاو» 9/4/١#: ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا لاقو

 نوكي نأ عنتمي ال «هتاذ بسحب حابملا نأ :ىنع نإو «ضقانتم وهف حيبأ ثيح نم

 .«ضقانت الو هجولا اذه نم ابجاو نوكيف «مّرَحُم كرت ىلإ هجو نم ةليسو
 .يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ نييلوصألا نم ريثك ربتعا دقو
 عمج يف لاقو «يظفل فالخلا مث» :(ب/؟4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 فلخلاو ءوه ثيح نم هب رومأم ريغ هنأو» :۲۳۹/۱ عماسملا فينشت حرشب عماوجلا
 . (ىظفل

 ال انأل ؛ًايظفل فالخلا عجر :انلق» ۳۸4/١: ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو
 «هريغل بجاو حابملا :لوقت تنأف ءريسفتلا اذهب هبوجو يف - يبعكلا يأ - كعزانن

 ةلأسملا يف عازنلا نأ ققحت ًاذإو ...انئيب يفانت الو «هتاذل ًابجاو سيل :لوقن نحنو

 .«..هانركذ امب يظفل
 -- هب حرص امك ًايظفل فالخلا نوكيف» ۳٠١/١: عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا لاقو

 صحا



 َعاَمَجِإلا َلَكََتَو .ٌبِحاَو رهف هب لإ ُبِحاَوْلا ]ب/1[ / مي ال امو «بچار

(1) 

 . لوألا نيب اَعْمَج ءُمِْلتْسَي ام ىَلِإ رظلاب 7 يفي ِتاَذ ىَلَع

 - يرهفلا يأ

 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ١74/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا :رظناو

 حرش ٠١/١". عماللا ءايضلا .198 - ۱۹٤/۲ ريبحتلاو ريرقتلا .۲۲۷/۲ ريرحتلا ريسيت

 ."ا/5 - ۳۷٤/۱ ملاعملا

 : 59ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لاق .ًايونعم يدنهلاو ناهرب نبا هربتعا دقو
 نع يهنلا نإ :لاق نم لوق ةحص ريدقت ىلع ءانب (يبعكلا) هيهذم ناهرب نبا ىّوقو)ا

 اذه درب هيلع 5١6/١( ناهربلا يف) ينيوجلا د درو .اهنم دحاوب رمأ دادضألا يذ ءيشلا

 .«هيف لاكشإ ال اذهو .لصألا

 نم يونعم هنأ ىلإ يدنهلا راشأو» 0 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 يف :انلق نإف ؟اذام يف ةقيقح رمألا نأ يف فالخلا ىلع هانب هنإف ؛ىرخأ ةهج

 يف ةقيقح :انلق نإو «هب رومأم وهف «ةحابإلا يف وأ لعفلا نع جرحلا عفر

 :يضاقلا لاق «هب رومأمب سيلف .كرتشملا ردقلا يف وأ بدنلا يف وأ بوجولا

 .؛ًاباجيإ ةحابإلا الو ءًابجاو حابملا ىمسي الف حابملا ىلع رمألا قلطأ نإ وهو

 .۲۷۹/۱ طيحملا رحبلا رظناو
 ضّرتعا دقو 1١8/١: ماكحإلا يف لاقف يبعكلا مالك يدمآلا مامإلا لكشتسا دقو

 يف وهف «هدعبتسا نم ةدعبتسا ماد «ةلمجلابو» :لاق م («همالك روغ ملعي ال نم هيلع

 . الح يريغ دنع نوكي نأ ىسعو «لاكشإلاو صوغلا ةياغ

 ءةهاركو «ةحابإو «بدنو «باجيإ ىلإ ةيعرشلا ماكحألا ماسقنا ىلع ةمألا تعمجأ

 ىلع عامجإ هنأب عامجإلا يبعكلا ٌلَّوأو .عامجإلل ًاقراخ نوكي حابملا ركنمف ءميرحتو

 كرت نم :هب لصحيو همزلتسي امع رظنلا عطق عم «هتاذ يف لعفلا رابتعاب حابملا دوجو
 .هيف عامجإ الف مارح كرت نم لعفلا نع مزلي ام امأ .مارحلا

 كلذو «مارحلا كرتل ةليسو نوكي ةحابإلاب فصوي لعف لك نأب يبعكلا جتحاو
 .بحاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام لكو «بجاو مارحلا كرتو «هب لاغتشالاب

 عم «مارحلا هب كرتي ءيش وه امنإو «مارحلا كرت سفن وه سيل حابملا نأب :هيلع درو

 5 هيلع بترتي يبعكلا مالك نأو .مارحلا كرت نم صخأ وهف (هريغب مارحلا كرت ناكمإ

 لغش اَذِإ ؛ ًابجاو مارحلا نوكي نأو ؛ مارحلا نع هب لغشي هنأل ؛ًابجاو نوكي بودنملا

 :رظنا .رخآ بجاو نع هب لغش اذإ ؛ًاماّرَح بجاولا نوكي نأو ءرخآ مارح نع هب

 ىلع دضعلا حرش .56ص ةدوسملا ٠. ۱ يدمآلل ماكحإلا ۷٤/١. ىفصتسملا

 ۳۹۹/۱ رصتخملا نایب .۲۲۹/۲ ريرحتلا ريسيت ۱۱٤/۱. تومحرلا حتاوف .1/۲ رصتخملا

 4726/١. رينملا بكوكلا حرش .401

۳۰ 



 نأ هيلى ِهيِفَو .بجاّوب سيلف ءَكِلَذِل ٍنيَعَتُم رغ هنأ امها

 ُهُمْرَتْلَي َوُهَو جاو اهب كرت اذ ٌماَرَح َةالَّصلا َّنأ ُهُماَرْلِ يتلا ١
 وأ «ٌّىِلْفَع ْنِم هب الإ ُبِجاَوْلا مَ آل اَم داب الإ ٌصّلْخَم لَو .ِنيَئَهجْلا راغب

 . «ميلستالا لدب «ميلستلا) :ش : يف قلد

 .؛ٌبِجاَو اهب كرت اَذِإ» لدب هًابِجاَو اهب كرت اَذِإ » :أ :يف (6)

  اهنإ» :هللا همحر ذاتسألا لاق دقو» ۸۸/١: ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق (۳)

 ذاتسألا نع لقن ينيوجلا مامإلا نأ عم .«ةرهاظ ةوفه يهو «فيلكتلا نم - ةحابإلا
 لاق ثيح .عرشلا نم ةحابإلا نأ داقتعا بجي هنأب :اهرسف هنأ ىنييارفسإلا قاحسإ يبأ

 ىلإ مالكلا د در هركذ يذلاو .ةحابإلا داقتعا بجي هنأب :هلوق رسف ملا : ينيوجلا

 «فيلكتلا نم دودعم وهو «بجاولا

 «فيلكتلا ليبق نم سيل حابملا» ۷۸/١: لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاقو

 قرفلاو حابملا ةفرعم يف ُرِقَتْفَي ءرملا نأ :مصخلا ةدمعو ...قاحسإ يبأ ذاتسألل ًافالخ

 .ةقشمو ةفلك عون كلذو لمأتو رظن ىلإ روظحملا نيبو هنيب
 نإ حابم هنأ ملعي يذلا حابملا يف عقو امنإ عازنلا نإف ءريبك نم ةلز هذهو

 - هيلإ راشأ يذلا لالدتسالاو رظنلا امأ ؟ال مأ فيلكتلا ليبق نم وه له «هلعف
 «ةيافكلا ىلع ضرف ملعلا بلطو .ملعلا بلط ليبق نم وهف - ذاتسألا يأ

 .«نافلتخم ناثحبلاف

 «فيلكتلا تحت لخدي له حابملاف :ليق نإف» ۷٤/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاقو

 كلذ سيلف ةفلك هيف ام بلط نع ةرابع فيلكتلا ناك نإ :انلق ؟فيلاكتلا نم وه لهو

 نإو .فيلكت وهف هيف نذإلاو هقالطإ عرشلا ةهج نم فرع ام :هب ديرأ نإو .حابملا يف
 لب ةحابإلا سفنب ال كلذ فلك دقف ‹عرشلا نم هنوك داقتعا فلك يذلا هنأ :هب ديرأ

 ليوأتلا اذهب ًافيلكت هللا همحر  قاحسإ وبأ ذاتسألا هامس دقو ءناميإلا لصأب
 .«مسا يف عازن هنأ عم ديعب وهو .ريخألا

 .؟ال مآ فيلكتلا نم وه له حابملا» ۲٠۲/۲: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 =مولعمف : - هلعفب فيلكتلا درو هنأ :وه  فيلكتلا نم هنأب دارملا ناك نإ هنأ :قحلاو

۳۳۱ 



 : ال . “ځل لِ ٍناَعْوَن اَمُه ْلَب ءٍبِجاَوْلِ نحب َسِيَل حاملا (ًةلأْسَم)

 .َريِمْخّتلا عونا َمَرْلَتْسال ُهَسْنِج ناگ وَ

(1) 

 نوك داقتعاف «هتحابإ داقتعاب فيلكتلا درو هنأ :هنم دارملا ناك نإو .كلذك سيل هنأ
 نوكي ال داقتعالا كلذب فيلكتلاف .هسفن يف لعفلا كلذل رياغم ءًاحابم لعفلا كلذ
 هنأ عم .ديعب وهو ؛ليوأتلا اذهب ًافيلكت هامس قاحسإ وبأ ذاتسألاو .حابملا كلذب ًافيلكت
 .؛ظفللا ضحم يف عازن
 تحت لخاد وه له حابملا يف اوفلتخا» ٠١9/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 قاحسإ ىبأ ذاتسألل ًافالخ ىفنلا ىلع ءاملعلا نم روهمج قافتاو .؟فيلكتلا
 نإ :لوقي ىفانلا نإف .ىظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ :قحلاو .ينييارفسإلا
 : يأ ءًاميظع كتفلك :هلوق هنمو .ةقشمو ةفلك هيف ام بلطب نوكي امنإ فيلكتلا
 نيب أرّيخم هنوكل ؛ةفلك الو حابملا يف بلط الو .ةقشمو ةفلك هيف ام كتلّمح

 ىلإ ةبسنلاب لب ءلعفلا لصأ ىلإ ةبسنلاب هتبثُي مل كلذ تبثأ نمو .كرتلاو لعفلا
 رحم ىلع ايقتلا امف .فيلكتلا باطخ نم ُبوجُولاو .ًاحابم هنوك داقتعا بوجو
 .ادحاو

 نإ :- ذاتسألا يأ لاق دقو» :(ب/؟5 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 فيلكتلا نم وه .بجاولا ىلإ مالكلا در هيف اذهو «ةحابإلا داقتعا بوجو هدارم

 .«يظفل فالخلا مث «بير الب

 .۲۷۸/۱ طيحملا رحبلا .1/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."5نص ةدوسملا :رظناو
 ١1١7/١. تومحرلا حتاوف .۲۳۸/۱ عماسملا فينشت

 :نيلوق ىلع ؟ال مأ بجاولل سنج وه له حابملا يف نويلوصألا فلتخا
 بجاحلا نباو «يدمآلاو ءيلازغلا هحجر ام وهو .بجاولل سنجب سيل :لوألا لوقلا
 نم مهريغو «عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو ىهتنملا يف
 .نيققحملا
 .نييلوصألا نم ةفئاط تلاق هبو .بجاولل سنج حابملا :يناثلا لوقلا
 :حابملا ةقيقح ىلع ينبم ةلأسملا يف فالخلاو : فالخلا ىنبم

 يهو هعون نأل ؛هل ًاسنج هلعجي مل .هكرتو هلعف نيب عراشلا رّيخ ام هنأب هرّسف نمف
 . كرتلا ىف هقرافي هنإف كلذك سيل بجاولا
 بجاولا كارتشال ؛هل ًاسنج هلعج :هلعف ىف نذأ ام وأ ءهلعف زئاجلا هنأب هرّسف نمو
 ١ .كلذ ىف هعم

 .يظفل ةلأسملا ىف فالخلاو

 لحم يف يهو «ةيظفل ةلأسملاف ريدقت لك ىلعو» 1١9/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 . «داهتجالا
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 . حاَبُمْلا لصق ت : الق . ُبِجاَوْلا ّس صتخاو .امهيِف ٌنوُدأَم : اولاً
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 نإ هنأل كلذو ؛يظفل عازنلا نأ قحلاو» : 1١4/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو =
 .ًاسنج نوكيف «هريغو بجاولا نيب كرتشم هنأ كش الف ءطقف نوذأملا : حابملاب ديرأ
 ًانيابم ًاعون نوكي هنأ كش الف “كرتلا نم عنملا مدع عم نوذأملا :هب ديرأ نإو
 .(هل ًاسنج نكي ملف «بجاولل

 لعلو» : ١١/١ تومحرلا حتاوف هحرش عم توبثلا ملسم يف روكشلا دبع نبا لاقو

 . "يظفل عازنلا
 .«يظفل ةلأسملا يف فالخلاو» ۳٠۸/١: عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا لاقو
 يدمآلل ماكحإلا ۷۳/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 .١4ص بجاحلا نبال ىهتنملا 1

 - 407/١ رصتخملا نايب .774 78/١ عماسملا فينشت .(ب/؟4 ةقرو) بجاحلا عفر
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۲۸/۲ ريرحتلا ريسيت ١١/١. تومحرلا حتاوف .4
 ۳٠۸/١. عماللا ءايضلا .574 - ۳/۱ رينملا بكوكلا حرش .۷ - ۲
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 نوقلطي امك ءعضولا باطخ وأ «يعضولا مكحلا :عونلا اذه ىلع نويلوصألا قلطي )١(

 .رابخإلا باطخ هيلع
 ؛رخآ ءيشل ةمالع نوكي نأ هنم دصق امنإ عراشلا نألف ؛عضولا باطخب هتيمست هجوو

 عراشلا هعضو عوضوم ًاذإ وهف .كلذ ريغ وأ ءًاعنام وأ ءًاطرش وأ ءًاببس نوكي نأب
 ىنعم امأل : ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لوقي كلذلو ؛رخآ ءيشل ًافرعم

 عناومو ءًاطورشو ءًابابسأ تيمس ًارومأ عرش : : يأ ‹عضو عراشلا نأ وهف ‹ عضولا

 بابسألا دوجوب دجوت ماكحألاف ءيفن وأ تابثإ نم عرشلا ٌماكحأ اهدوجو دنع فرعُت

 .ها .«طورشلاو بابسألا ءافتناو «عناوملا دوجول ؛يفتنتو ءطورشلاو

 عضو باطخ رخآلا ٍمسقلا ىمسيو» :۷4ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لوقيو
 الو «هدابع هب رمأ هنأ ال «ٌاليلد هلعج يآ هعئارش يف ىلاعت هللا هعضو ءيش هنأل ؛هب

 .«عضو باطخ وه ثيح نم مهلاعفأب طانأ
 مكحلل ةرامأو ةمالع هبصنو هعضو هللا "5 وه ةيمستلا هذه ببس نأ :هارأ يذلاو
 مكح لاوزلا نإ :كلذ لاثم .نيفلكملاب يفيلكتلا مكحلا هتطساوب طانأ :يأ ءيفيلكتلا

 ةالصلا مقأ» :ىلاعت هلوقل نيفلكملاب يفيلكتلا يعرشلا مكحلا ةطانإ ىلع لاد يعضو
 يعرشلا مكحلا ةطانإل ةمالع كولدلا لعجف .[۷۸ :ءارسإلا] (سمشلا كولدل

 ةطانإ ىلع ةمالع وه يعضولا مكحلاف «كولدلا دنع ةالصلا بوجو وهو «يفيلكتلا :

 .فلكملا ىلع هزيجنتو يعرشلا مكحلا

 ماكحألا دوجوب انديفي رابخإ درجم هنألف ؛رابخإلا باطخب هتيمست هجو امأ
 سيلو ءاشنإ هنإف فيلكتلا باطخ فالخب ًارييخت وأ ًابلط اهئافتنا وأ «ةيفيلكتلا

 : ٤٠١/١ ةضورلا رصتخمل هحرش يف يفوطلا مامإلا لوقي ئنعملا اذه يفو .ًارابخإ
 ءهماكحأ دوجوب انربخأ رومألا هذه عضوب عرشلا نأ وهف :رابخإلا ىنعم امأو»

 ٌباصنلا دِجُو اذإ :ًالثم لاق هنأكف ءاهئافتنا وأ رومألا كلت دوجو دنع اهئافتناو

 ءادأ مكيلع ٌتبجوأ ينأ اوملعاف هطرش وه يذلا لوحلاو ءةاكزلا ببس وه يذلا
 وه يذلا موسلا ىفتنا وأ ءاهبوجو نم عنام وه يذلا ُنْيَّدلا دجُو نإو ءةاكزلا
 يف ٌمالكلا اذكو .ةاكزلا مكيلع بجوأ مل ينأ اوملعاف ةمئاسلا يف اهبوجول طرش

 اهبابسأ دوجو ىلإ رظنلاب ؛ماكحألا نم ريثكو «ىنزلاو «ةقرسلاو «صاصقلا
 .«كلذ سكعو :اهعناوم ءافتناو ءاهطورشو

 اذه رابخإلا ىنعمو عضولا ىنعم يف هانيأر يذلا عضولا ىنعم نوكي رابتعالا اذهبو
 .دحاو ینعمبو نيفدارتم

 -باطخ يف مكحلا نأ :ٌةقيقحلا ثيح نم فيلكتلا باطخو عضولا باطخ نيب قرفلاو
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 01 3 اب م ُمَوْلا 1 2 4 و اگ : ْمَوْلا با :

 باطخو .ًاعنام وأ ءًاطرش وأ ءًاببس هنوكب فصولا ىلع عرشلا ءاضق :وه عضولا

 عناوملاو «طورشلاو «بابسألاب رّرقت ام ءادأ بلطل فيلكتلا
 فلكملا ُملع هيف كرتشي فيلكتلا باطخ نأ :مكحلا ثيح نم امهنيب قرفلا امأو

 امأو .اهوحنو «جحلاو ءموصلاو «ةالصلاك هبسك نم هلوكو «لعفلا ىلع هّتردقو

 .ينئتسا ام الإ كلذ نم ءيش هيف طرتشي الف عضولا باطخ

 }0 5 00 رصتخملا نايب .(أ/5ه ةقرو)و (ب/٤۲ ةقرو) بجاحلا عفر : :رظنا

 فينشت ۸٠. - ۷۹ص لوصفلا حيقنت حرش .578 ۔ ٤۳٤/١ رينملا بكوكلا حرش

 4١. - ١4ص شومره دومحم خيشلل لومأملا ةياغ .1# ١57/١ عماسملا

 .ببسلا :يعضولا باطخلا ماسقأ نم لوألا مسقلا

 .هريغ ىلإ هب لصوتي ام :ةغل ببسلا -
 رمأ ىلإ هب لصوتي ءيش لكو «لبحلا :ببسلا» ٠٤١/١: حاحصلا يف يرهوجلا لاق

 .«اذه نع ببسم اذهو «ببس اذه :ليقف ءرومألا نم

 ىلإ هب لصوتي امل مسا :ةغللا يف ببسلا» : ۴٤١٠ص تافيرعتلا يف يناجرجلا لاقو
 . (دوصقم

 «ٌلخنلا هب دعصُي يذلا لبحلا :ببسلا» :١19ص هتادرفم يف بغارلا لاقو
 :هلوق وحن ىلإ ىنعملاب ةراشإلاو «[4 :ص] «بابسألا يف اوقتريلف» :لاق «بابسأ
 لك يمسو ۳١[« :روطلا] © نيبم ناطلسب مهعمتسم تايلف هيف نوعمتسي ملس مهل مأ»

 «ًاببس عبتاف * ًاببس ءيش لك نم هانينآو» :ىلاعت لاق ءًاببس ءيش ىلإ هب لصوتي ام
 لصوتي ةعيرذو «ةفرعم ءىش لك نم هاتآ ىلاعت هللا نأ :هانعمو ء[٤۸ .۸۳ :فهكلا]
 بابسألا غلبأ يلعل# :ىلاعت هلوق كلذ ىلعو «بابسألا كلت نم ًادحاو عبتأف ءامهب
 ةثداحلا بابسألاو عئارذلا فرعأ يلعل :يأ [۳۷ ,5# :رفاغ] (تاوامسلا بابسأ *

 . (یسوم هيعّدي ام ةفرعم ىلإ اهب لّصوتأف ءءامسلا يف

 ...هريغ ىلإ هب لصوتي ءيش لك :ببسلا» : ٠/١ ٠ برعلا ناسل يف روظنم نبا لاقو

 .«لبحلا ببسلاو

 ميركلا نآرقلا يف رئاظنلاو هوجولا حالطصا يف يناغمادلا دمحم نب نيسحلا لاقو
 :هجوأ ةعبرأ ىلع "ببس «ةدام نإ) :؟6١9ص

 .باوبألا يف :ينعي ء[4 :ص] «بابسألا يف اوقتريلف# :ىلاعت هلوق هنمو :بابلا

 لزانملا : ينعي ١١١[« :ةرقبلا] « بابسألا مهب تعطقتو» :ىلاعت هلوق هنمو :لزانملا

 .ىلاعت هللا ةيصعم ىلع اهيف نوعمتجي يتلا
 ؛[٤۸ .4» :فهكلا] ©اببس عبتاف * ًاببس ءيش لك نم هانينآو# :ىلاعت هلوقك :ملعلا
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 ناَمَّضلاَو ءِكْلِمْلاَو ءِراَكْسإلاَك ِةَّيوَتْعَمْلاَو لاًورلاك .“ةّييْفَوْلا

 . ِتاَبوُقْعْلاَو

 ىف ٍةَربألاَك < ءمكُحْلا ضيقت يضف د َةَمكجِل ؛ ؛مكحْلِل : ناما

(01) 

00 

 قولا

)4( 

 ىلإ لبحب :ينعي ء[١٠ :جحلا] «ءامسلا ىلإ ببسب ددميلف # :ىلاعت هلوقك :لبحلا
 .«تيبلا فقس «فقسلا

 هنوك ىلع يعمسلا ليلدلا لد طبضنم رهاظ فصو لك وهف :حالطصالا يف ببسلا امأ

 .يعرش مكحل افرعم
 .هتاذل مدعلا همدع نمو دوجولا هدوجو نم مزلي ام :وأ

 ةقرو) بجاحلا عفر 8١. ص لوصفلا حيقنت حرش ١١١/١. يدمآلل ماكحإلا رظنا

 فينشت 406/١. رصتخملا نايب .964١ص ىناجرجلا تافيرعت .(/58 ةقرو)و (ب/ 8

 .4”ص لومأملا ةياغ .5ص لوحفلا داشرإ 174/١. عماسملا

 .يونعم ىلإو «يتقو ىلإ مسقني ببسلا
 ٌفرعُي هنإف «سمشلا كولدك ةثعاب ةمكح مكحلل هفيرعت يف مزلتسي ال ام وه :يتقولاف

 .لعفلا ىلع ةثعاب ةمكحل امزلتسم نوكي الو ءرهظلا بوجو تقو هب
 رمأ هنإف راكسإلاك يعرشلا مكحلاب هفيرعت يف ةثعاب ةمكح مزلتسي ام وه .:يونعملاو

 .عافتنالا ةحابإل ًاببس َلِعُج هنإف ِكلملا دوجوكو .ركسم لك ميرحتل ةلع َلِعُج يونعم

 ًاببس ُتَلِعُج اهنإف تابوقعلاكو .ِنْيّدلاب نماضلا ةبلاطمل ًاببس َلِعُج هنإف نامضلاكو
 .ةيدلا وأ صاصقلا بوجول

 دضعلا حرش (أ/؟8 ةقرو)و (ب/؟84 ةقرو) بجاحلا عفر 505/١. رصتخملا نايب :رظنا

 480/١ 46١. رينملا بكوكلا حرشو .دعسلا ةيشاح عم ۷/١ رصتخملا ىلع

 ةحول) ؛رصتخملا راثآ جيرخت يف رّبَخلا رّْبُخلا ةقفاوم» هباتك يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 .هدانسإب هثيدح قاسو .٠. . .ترألا نب بابخ ثيدح ىلإ ريشي هنأك» 4

 بابحتسا : باب «ةالصلا باتك يف ملسم مامإلا هجرخأ  هنع هللا يضر - بابخ ثيدحو

 انوكش» :لاق هنع هظفلو .(184) ثيدح .ةّرحلا ةدش ريغ يف تقولا لوأ يف رهظلا ميدقت

 )٠ ETN (14° مقر ثيدحلا يفو .؛انكشي ملف ءءاضمرلا يف ة ةالصلا ةَ هللا لوسر ىلإ

 .هاوكش تلزأ اذإ لجرلا تيكشأ :لاقي .مهاوكش ُلِزُي مل : يأ ءانكْشُي ملف

 (508) مقر ثيدح رهظلا ةالص تقو :باب «ةالصلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ةفرعمب بلاطلا ةفحت:رظنا . ٠٠۸/١ ١٠١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو 01

 ٤۹۷/۲. «اكش» ةدام ريثألا نبال ةياهنلا .٠٠ص بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ

 .«عناملاب» لدب «ةيعناملاب» :ش :يف

 .عناملا :يعضولا باطخلا ماسقأ نم يناثلا مسقلا
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 ےس

 . اکّرلا یف يف ِنْيَدلاَك بسلا ٍةَمْكِحِب لخت ٍةَمْكِحِل ؛ ِبّبَّسلِلَو ص اَضِقْلا

 يهو .نيعلاو «نونلاو ءميملا :يه لوصأ فورح ةثالث ىلع موقي :ةغللا يف عناملا =

 برعلا ناسل يف روظنم نبا لاق كلذلو ؛ ءاطعإلا فالخ :وهو دحاو ىنعم ىلع لدت

 فالخ وهو «هديري يذلا ءيشلا نيبو لجرلا نيب لوحت نأ :عنملا 4

 . «ءاطعإلا

 ةغل عناملاف .هاطعأ دض - امهنون حتفب  هعنمي هعنم» :89/# سوماقلا بحاص لاقو

 .«..نيئيشلا نيب لئاحلا

 .؟078/8 سراف نبال ةغللا سبياقم مجعم .491//؟ رينملا حابصملا رظناو

 الو دوجو همدع نم مزلي الو ءٌمدعلا هدوجو نم مزلي ام :وهف حالطصالا يف امأ

 .هتاذل مدع

 .دوجولا هدوجو نم مزلي هنأل ؛ ؛ببسلا نم زارتحا :لوألاف

 .مدعلا همدع نم مزلي هنأل ؛طرشلا نم زارتحا :يناثلاو

 مدعل ال ٌدوجولا مزلي هنإف ءّرخآ ببس دوجول ؛عناملا ةنراقم نم زارتحا :ثلاثلاو

 .رخآلا ببسلا دوجول لب «عناملا

 دحأل عناملا نأل ؛ًاصاصق لتقُي مل نإو «ةدرلاب ُلَعَقُي هنإف .هدلول لتاقلا ٌدترملاك
 .طقف نيببسلا

 :نيمسق ىلع عناملاو

 يضتقت ةمكحب ٌمِزلتسم طبضنم ٌرهاظ ٰيدوجو ٌفصو وهو :مكحلل عنام : لوألا مسقلا

 دمعلا لتقلا عم صاصق يف ةوبأك .بّبسملا مكح ءاقب عم ببسلا مكح ضيقن

 يفتنيف دملا ًاببس هوك ٌنسحي الف دلولا دوجول ًاببس بألا نوك وهو «ناودعلا

 .لتقلا وهو هيضتقم دوجو عم صاصقلا وهو .ممكحلا
 .رثؤي ال هتمكح ءاقب عم هببس نأل ؛مكحلا عنامب كلذ يمسو

 يف ًاببس ناك هنإ :مهلوقل ؛ًاقلطم صاصقلا نم ةعنام ةوبألا نأ :روهمجلا بهذم
 هنأ :ةيكلاملا نم بهشأ لوق ىضتقم وهو «همادعإ ىف ًاببس نبالا نوكي الف «هداجيإ
 1 .ًاقلطم هنم صتقي ال

 ةديدحب هامر نإو ءهب لَيُق هحبذو هعجضأ نإ :ةيكلاملا نم مساقلا نبا لاقو
 لوق كلذ نم بيرقو .هب لتقي مل :بضغلاو جاجللا ةهج ىلع ناك نإو اهوحنو
 هعجضي نأ الإ نبالاب داقي ال بألا نأ» :وهو  هنع هللا يضر كلام مامإلا

 ةيادب يف دشر نبا هلقن .خلإ .«...هلتقف اصع وأ فيسب هفذح نإ امأف .هحبذيف

 .۳۹۳/۲ دهتجملا

 عطقو «ةنظملاب ليلعتلا ناك اذإ نيلوقلا ىلع نيلوقلا ءانب مساقلا نبا دنع لمتحيو

 =ةنظم ةوبألا فصو نإ كلذو ؟ال مأ ةنظملل مكحلا تبثي له ةروص يف ةمكحلا ءافتناب

 فض
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(۲) 

 ىَلَع ٍةَرذُمْلاَك ءاَمِهيِف ""طْرَشلا وهف ُهَمَدَع ُمِرْلَتْسَمْلا َناَك ْنِإَف OV مثل cs مخ دك م 1 o ے2 م ت

 ءافتنا تبثي لهف ءانه نانحلا ءافتناب عطق دقف هحبذو هعجضأ اذإف «ةقفشلاو نانحلا

 هذه يف نانحلا ءافتناب عطقلل يفتني وأ .بهشأ لوق وهو ؟ةنظملاب ارابتعا صاصقلا

 .مساقلا نبا لوق وهو ؟ةروصلا

 لهأ روهمج هيلع قبطأ يذلا لاثملا اذه يفو» :5ص لوحفلا داشرإ يف ىيناكوشلا لاق

 الو ءهمدع الو نبالا دوجو ال هلعف وه صاصقلل ىضتقملا ببسلا نأل ؛رظن لوصألا
 صاصقلا توبث مدعب عرشلا درو هنكلو «صاصقلل ةعنام ةمكح كلذ نوكي نأ حصي
 ندب يف اهيلع عمجملا ةساجنلا دوجوب كلذل لثمي نأ ىلوألاو «لصأ نم عرفل

 دق انهاهف .اطرش ةراهطلا لعجي نم دنع ةالصلا ةحص مدعل ببس هنإف هبوث وأ يلصملا

 .اطقف ةبجاو اهلعجي نم دنع ال رةساجنلا وهو عنام دجوو «ةراهطلا وهو طرش مدع

 عم ٍنْيَدك .ببسلا ةمكحب هدوجو لب فصو وهو : : مكحلا ببسل عنام : يناثلا مسقلا

 لمحت ٌةرثك - ببسلا وه يذلا - باصنلا يف ةاكزلا بوجو ةمكح نأ :باصن ِكْلِم

 هكلمي يذلا فرصب ًابلاطم ُنيِدَملا ناك امل نكل كلذ ةمعن ىلع ًارکش «هنم ةاساوملا

 .مدعلاك راص نيّدلا يف

 .طقف هتروص دوجو عم تدقف هتمكح نأل ؛ببسلا عنامب كلذ يمسو

 405/١ رصتخملا نايب .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر 1١7/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ةضورلا رصتخم حرش .دعسلا ةيشاح عم ۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۷

 يلحملا حرش .508 481/١ رينملا بكوكلا حرش 5١1/١. تومحرلا حتاوف .7/0

 عماللا ءايضلا .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١ ۹۹/۱ عناوجلا عمج ىلع

۱. 

 .«طرشلا وهف» لدب «طرش وهف» :أ : يف

 .طرشلا :عضولا باطخ ماسقأ نم ثلاثلا مسقلا
 نورظني لهف# : ىلاعتو هناحبس هلوق هنمو .طورشملل ةمالع هنأل ؛ةمالعلا :ةغل طرشلاو

 ةمزاللا اهتامالع :يأ ١9[. :دمحم] (اهطارشا ءاج دقف ةتغب مهيتات نأ ةعاسلا الإ

 يف ةمزال ةمالع لصحي غزب اذإ هنأل ؛ ؛ ماجحلا طرش هنمو .ةلاحم ال ةيتآ ةعاسلا نوكل

 هلاوحأ بلغأ يف هقرافت ال ةئيهو بز هسفن مزلأ ثيح يطرشلا هنمو «ةماجحلا عضوم

 هل مزال هنأكف

 نإ :لثم اهلعفل ةمزال ةمالع اهباوج نإف ءةغللا لهأ دنع طرشلا فورح هنمو

 ماركإل ةمزال ةمالع ٍبطاَخملا ماركإ لعجي .لاثملا اذهف .كتمركأ ينتمركأ
 .بطاخملا

 .ةمالعلا وهو طّرَّقلا نم - فّمخم - طرشلا» : ٤۷۳ ۔ ٤۷۲/۱ رينملا حابصملا يف لاقو
 .«طئارش :هعمجو ةطيرش :هل لاقيو .طورش :طرَّشلا عمجو طارشأ :هعمجو

۴۳۸ 
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 . ةَراًهطلاو ميل

 . ۱۹۹ص

 ٌدوجو هدوجو نم مزلي ال و مدعلا همدع نم مزلي ام وهف :حالطصالا يف طرشلا امأ

 .هتاذل مدع الو

 .مدع الو دوجو همدع نم مزلي ال هنأل ؛عناملا نم زارتحا :لوألاف
 هدوجو نم مزلي هنألف ؛ببسلا نم امأ .ًاضيأ عناملا نمو ببسلا نم زارتحا :يناثلاو
 .مدعلا هدوجو نم مزلي هنألف ؛عناملا نم امأو .هتاذل دوجولا

 ةنراقم وأ ءٌدوجولا ٌمزليف «ببسلا وجو طرشلا ةنراقم نم زارتحا :«هتاذل» :ثلاثلاو

 وهو جراخ رمأل لب ءًاطرش هنوك وهو .هتاذل ال نكل «ُمدعلا ٌمزليف «عناملا ّمايق طرشلا
 .عناملا ٌمايق وأ «ببسلا ةنراقم

 يسخرسلا لوصأ 1١7/١. يدمآلل ماكحإلا :يف ًاحالطصا طرشلا فيرعت رظنا
 ةيشاح عم ۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 0/١"4. ةضورلا رصتخم حرش "|

 ىلإ لخدملا .۸۲ص لوصفلا حيقنت حرش .155١ص يناجرجلل تافيرعتلا .دعسلا

 .5"ص لوحفلا داشرإ .57١ص دمحأ مامإلا بهذم

 نإو .مكحلا طرش ىمسي «مكحلا ضيقن يضتقت ةمكح هّمدع مزلتسي فصولا ناك نإ

 طرش ىمسي «مكحلا ببس ةمكح لالتخا يضتقت ةمكح هّمدع مزلتسي فصولا ناك
 .ببسلا

 ةحصو «ْيكح كلملا توبث نإف ؛ميلستلا ىلع ةردقلا :ببسلا طرش لاثم

 ةحص طرش ميلستلا ىلع ةردقلاو «عيبلا ةحص ةمكح عافتنالا ةحابإو ( يبس عيبلا

 بجوملا عافتنالا ىلع ةردقلا مدع مزلتسي ميلستلا ىلع ةردقلا مدع نأل ؛عيبلا
 .عافتنالا ةحابإ لالتخال
 ءمكح باقع عفدو باوثلا لوصح نإف ؛ ةالصلا باب يف ةراهطلا :مكحلا طرش لاثم

 طرش ةراهطلاو «ىلاعت يرابلا بانج ىلإ هجوتلا ةالصلا ةمكحو ءهّببس ةالصلاو

 باوثلا لوصح مدع :يأ «مكحلا ضيقن يضتقي ام مزلتسي ةراهطلا مدع َّنِإَف ؛ةالصلا
 .ةالصلا ةمكح ءاقب عم باقعلا عفد مدعو

 ١//509. رصتخملا نايب .(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر .١١؟١/9 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 لخدملا 51/١. تومحرلا حتاوف .دعسلا ةيشاح عم ۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .15١؟ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ

 لصأ ءاحلاو داصلا» #/5١8: ةغللا سيياقم مجعم يف سراف نبا لوقي :ةغل ةحصلا

 = باهذ يهو ‹ةحصلا كلذ نمو .ءاوتسالا ىلعو «بيعلاو ضرملا نم ةءاربلا ىلع لدي

۳۳4 



 «هقح يضاقلا دنع حص :ةملكلا هذه زاجم نمو بيع لك نم ةءاربلاو لا =

 وه لدعلا لهآ بهذم :لاقيو ءهلوق حصو ءاذك نالف ىلع حصو «هتداهش تحص

 ناسل .۷4۹/۲ سوماقلا بيترت :رظناو .«حيرصلا قحلا وهو «حيحصلا بمذنلا
 .9//6019 برعلا

 ءازجلا ثيح نم هدوصقمو هطانم ققحتي لعف لك نع ةرابع يهف :حالطصالا يف امأ
 لعفي نأب ؛عراشلا رمأل لعفلا اذه ةقفاومب كلذو ؛ءاضقلا طوقسو «ةمذلا ةءاربو
 .هتحص هيلع فقوتت ام لكل ًالمكتسم

 .حيحصلا فيرعت يف ءاهقفلا رظن نع نيملكتملا رظن فلتخيو

 هجوو ءعرشلا قفاوي هجو :ناهجو هل لعف لك نأ نوري نييلوصألا نم نوملكتملاف

 ناكرألا نم هيف عراشلا هربتعا امل ًاعمجتسم نوكي يذلا وه عرشلا قفاوي يذلاف .هفلاخي
 .كلذل عمجتسم ريغ عقي يذلا وه عرشلا فلاخي يذلاو .حيحصلا وه اذهو .طورشلاو

 .لطابلا وهو
 رظنلا عطقب عرشلل ًاعوقو نيهجولا يذ لعفلا ةقفاوم يه :مهلوقب ةحصلا اوفرع كلذلف
 .هطقست مل'وأ ءاضقلا تطقسأ اذإ امع

 اهلعف ىلإ جاتحي ال نأب ءاضقلا اهطاقسإ :يه ةدابعلا يف ةحصلا نأ ىلإ ءاهقفلا بهذو

 ًاحيحص ىمسي ءاضقلا طقسي ملو عرشلا - ني نيهجولا تاذ  ةدابعلا نم قفاو امف «ةيناث

 نكي مل هنأ نيبت مث رهطتم هنأ نظ نمم ةالصلاك كلذو ءءاهقفلا نود نيملكتملا دنع

 عراشلا رمأ ةقفاومل ؛نيملكتملا دنع ةحيحص ةراهطلا هنظ ةلاح يف هتالص نإف ًارهطتم

 ؛هنظ يف ًانطخم ناك هنأ نيبت اذإ ءاضقلا هيلع بجي نكلو ءهلاح بسح ىلع ةالصلاب

 .هؤطخ نيبلا نظلاب ةربع ال ذئدنع هنأل

 ةلاحلا هذه يف ةالصلا نإ :لاق دقف ءءاضقلا اهطاقسإ ةدابعلا ةحص ىلإ بهذ نم امأو

 .ءاضقلا طقست مل اهنأل ؛ةحيحص ربتعت ال

 ةبجاو ةالص ىه هثدح نابف ةراهطلا نظ نم ةالص نأل ؛ىظفل فالخلا نأ ةقيقحلاو
 ١ .ةدساف ءاهقفلا اهامس نإو عيمجلا دنع ءاضقلا
 الف تفلتخا نإو تاحالطصالا هذهو» 18/١: ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا لاق

 . هيلع قفتم ىنعملا ذإ اهيف ةحاشم

 نيملكتملا دنع ةحصلا نأ لصاحلاو» 156/١: رطاعلا رطاخلا ةهزن ىف ناردب نبا لاقو

 نإو ةحيحص اهب ىتأ دق ناك اهلعفب رمألا قفاوف ةدابعب رِمُأ نم لكف ءرمألا ةقفاوم
 ةحص لك نأل ؛ءاهقفلا لوق نم معأ اذهو .عنام دجو وأ اهطورش نم طرش لتخا

 .«مهدنع ةحص رمألا ةقفاوم لك سيلو ءرمألا ةقفاوم يهف

 -.(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر ۱٠۲/١ - 1١. يدمآلل ماكحإلا 44/١. ىفصتسملا :رظنا
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 ٍلْعِفْلا ُنْوَك اإ اَهّنأل ؛"”ٌيِلَْع ٌرْمَأَك ءاَمِهِب ْمكْحْلا وأ "”ُناَهْطْبْلاَو

 تومحرلا حتاوف 441/١. ةضورلا رصتخم حرش .۷۴١ص يناجرجلل تافيرعتلا

 حرش . VAN عماسملا فينشت ٠٠١/١. ينانبلا ةيشاح ۲۴٠/۲. ريرحتلا ريسيت 0

 حيقنت حرش .9١٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .اهدعب امف ١ ريثملا بكوكلا

 امف ۲٠۳/۱ عماللا ءايضلا ١8/١". يشكرزلل طيحملا رحبلا .۷۷ - ٦۷ص لوصفلا
 .۸* ص يرضخلا خيشلل هقفلا لوصأ .اهدعب

 ٍيهو .ماللاو ؛ءاطلاو ءءابلا : يه لوصأ فورح ةثالث ىلع موقي نالطبلا :ةغل نالطبلا

 ًالوطُبو ًالطُب لطْبيو «ءيشلا َلطَب :لاقي .هثكم ةلقو «ءيشلا باهذ وهو .دحاو لصأ

 .انالطُبو
 05/١١. برعلا ناسل 188/١. سوماقلا بيترت 5048/١. ةغللا سيياقم مجعم :رظنا

 .رصمب يوغللا عمجملل 151/١. طيسولا مجعملا

 مل ام وه نالطبلاو .ايندلا يف هيلع لمعلا راثآ بترت مدع وه :حالطصالا يف امأ

 وأ ناكرألا ضعب ةصقان تيدأ نأب كلذو ءءاضقلا طقسي ملو ةمذلا ئربي ملو ئزجي

 .ةراهط وأ دوجس وأ عوكر نودب ىدؤت ةالصلاك طورشلا
 لطابلاو دسافلا نيب جاوزلاك قحلأ امو تادابعلا يف قرف ال هنأ ىلع نوقفتي ءاهقفلاو

 ءاضقلا طوقسو ةمذلل اهئاربإو اهئازجإ مدع امهنم دحاو لك ينعيو .نافدارتم امهف .اهنم

 .عراشلا هبلط امل اهتفلاخمو

 لحلاو كلملا نم ًاعرش اهدئاوف لوصح مدع» :هانعمف تالماعملا يف لطابلا امأو
 .«نكر وأ طرش يف صقن ىلإ ةعجار ةفلاخملا كلت تناك ءاوس

 ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا 1١7/١. يزارلل لوصحملا .48 44/١ ىفصتسملا :رظنا

 حرش ٤٤٥/١. ةضورلا رصتخم حرش .٠۸*ص ةدوسملا .(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر

 بكوكلا حرش .404 ۔ 408/١ رصتخملا نايب ٠١/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا ٠٠١/١. رطاعلا رطاخلا ةهزن ٤۷١/١. رينملا

 نابعش نيدلا يكزل هقفلا لوصأ .45ص دماح نيسحل يعرشلا مكحلا .154١ص

 شومره دومحم روتكدلل لومأملا ةياغ ."“١ص ةدامح سابعل هقفلا لوصأ .167ص

 . °٦ ص

 ىلع ؟فيلكتلا وأ «عضولا باطخ نم نالطبلاو ةحصلا رابتعا يف نويلوصألا فلتخا

 : لاوقأ

 ؛نييلوصألا نم مهريغو ةلبانحلا رثكأ لاق هبو .عضولا باطخ نم امهنإ :لوألا لوقلا
 ةدابعلا ةحصب مكحلا نأل ؛رييختلاو ءاضتقالا يف نيلخاد اسيلو «ماكحألا نم امهنأل
 باطخ نم اناكف .ٌرييخت الو ٌءاضتقا هنم مهفي ال :اهنالطبو ةلماعملا ةحصبو ءاهنالطبو

 .عضولا
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 . "يضيق “داَسَقْلاَو ُنالْطْبْلاَو . عْرّشلا ِرمأ ُةَقَقاَوُم اًمِإَو ءِءاَصضَقْلِل اًطِقْسُم 7 -َ ٤ che IS ١ 5 2220 هه f>“ گه

(1) 

() 

(۳) 

 “يفضي ٌعوُنْمَمْلا دِلْصْأِب ٌعوُورْشَمْلا :ُدِساَمْلا : ةئوتَحْلا

 نم ةعامج لاق هبو .ةمرحلا :نالطبلا ىنعمو «ةحابإلا :ةحصلا ىنعم : يناثلا لوقلا

 .نييلوصألا

 مكحلا يف نيلخاد نانوكي الف عرشلا نم نيدافتسم ريغ نايلقع امهنإ :ثلاثلا لوقلا
 ًاطقسم نوكي نأ امإ لعفلا نأل ؛نييلوصألا نم عمجو بجاحلا نبا لاق هبو .يعرشلا
 طقسي ال نأ امنإو .لقعلا مكحب ًاحيحص نوكيف عراشلا رمأل ًاقفاوم وأ ءءاضقلل

 .لقعلا مكحب دسافو لطاب وهف عراشلا رمأ قفاوي ال وأ ءاضقلا

 .ىرخأ لاوقأ كانهو

 رصتخملا نايب 455/١. رينملا بكوكلا حرش .(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ء١٠٠ فه/١ تومحرلا حتاوف ۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .45084 _ ۱
 157/١. عماسملا فينشت .۲۳۷/۲ ريرحتلا ريسيت ١

 نع ءيشلا جورخ :داسفلا» : ٦۳٩ص هتادرفم يف يناهفصألا بغارلا لاق :ةغل داسفلا

 يف كلذ لمعتسيو .حالصلا هداضيو .ًاريثك وأ هنع جورخلا ناك ًاليلق ءلادتعالا
 هدسفأو ءاّدوُسُقو اًداَسَق دسف :لاقي .ةماقتسالا نع ةجراخلا ءايشألاو «ندبلاو ءسْمَّنلا
 برعلا ناسل :رظناو ۲٠١[. :ةرقبلا] «داسفلا بحي ال هللاو# .:ىلاعت لاق .هريغ
 .0519/؟ حاحصلا . "5

 امهف .سكعلابو لطاب دساف لكف .ناتفدارتم ناتملك نالطبلاو داسفلا :حالطصالا يف امأ

 يف كلذ ناك ءاوس .حيحصلا لباقي ام وه و ءعرشلا يف دحاو ىنعم نع ناترابع

 .طوقس مدع وأ «ءازجإلا مدع نع ةرابع تادابعلا يف امهف .تالماعملا وأ تادابعلا

 .امهيلع رثألا بترت مدع نع ةرابع تالماعملا يفو .رمألا ةقفاوم مدع وأ ءءاضقلا

 .نييلوصألا روهمج بهذم وهف نيفدارتم نالطبلاو داسفلا نوكو
 بجاحلا عفر .٠۸ص ةدوسملا ٠١/١. يدمآلل ماكحإلا ٠١/١. ىفصتسملا :رظنا

 حرش ۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 4094/١. رصتخملا نايب .(ب/؟8 ةقرو)

 .۲۲۷/۱ عماللا ءايضلا ١/”/49. رينملا بكوكلا

 .ةحصلا ضيقن : يأ

 ىف نافدارتم لطابلاو دسافلا نأ ىف روهمجلا نوقفاوي ةيفنحلا روهمجو ةفينح وبأ

 :ةفينح وبأ لاقو .تالماعملا يف امهنيب نوقرفي مهنكلو «حاكنلا بابو تادابعلا
 .هب ضبقلا لاصتا دنع كلملا ديفيو ءهفصو نود هلصأب ًاعورشم ناك ام :دسافلا»

 .«هفصوب الو هلصأب عرشي مل ام لطابلاو
 اذإ (ةيفنحلا) مهدنع دسافلا مث» :(ب/؟8 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ًاثيبخ اكلم دافأ ضبقلاب لصتا

EY 
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 eens ]111 / : ةا ناو

 نإف .حالطصالا ىلإ ليآ وه ذإ ؛ريسي ةلأسملا هذه يف بطخلاو .ًائيش ديفي ال لطابلاو
 دنع بطخلا مظعي امنإو .اوؤاش امب هومسيلف ًائيش ةدسافلا تاعايبلا ضعب مهل تبث

 ثيح «دسافلاو لطابلا نيب باحصألا اهيف قرف عورف مهب تدرو اذإ ةيعفاشلا ةهقفتم
 نع حصفأو عورفلا هذه ضعب يكبسلا نبا درس مث .«مهلصأل مهتضقانم اهب نونظي
 .ةيفاشلا ةبوجألاب اهرس

 يف اندنع دسافلاو لطابلا» :۳۳۷ص رئاظنلاو هابشألا يف يفنحلا ميجن نبا لاقو

 . «نانيابتمف عيبلا يف امأو «كلذك حاكنلا دقع يفو نافدارتم تادابعلا

 1١7/١. يدمآلل ماكحإلا .5/9#5 ريرحتلا ريسيت ۸/١. يسخرسلا لوصأ :رظنا

 يلحملا حرش ۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۷۷ص لوصفلا حيقنت حرش

 .١8ص ةدوسملا .4١7ص يناجرجلل تافيرعتلا ٠١5/١. عماوجلا عمج ىلع

 عماللا ءايضلا ١/”49. رينملا بكوكلا حرش .458ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

_ ۲۲۸. 

 لاقي» ۲۳۴/١: رينملا حابصملا يف لاق .ةلوهسلا :ةغللا يف ٌةَصْخّرلاو : ةَصْخْولا

 .اصيخرت اذك يف انل عراشلا صخر

 بيضقو «صقتسي مل اذإ رمألا يف صرتي نالفو .هلّهسو هرسي اذإ :ًاصاخرإ صخرأو
 وهف ءهّسملم َنآلو َمُعَن اذإ :ةصوخخُرو ةصاخر ُندبلا ٌصْخّرو .نيل يرط :يأ صخر
 مجعملا .541١ص يناجرجلل تافيرعتلا ."15/؟ طيحملا سوماقلا :رظناو .«صخر

 5/١#". رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجملل طيسولا

 :اهنم ةريثك فيراعتب تفرع دقف :حالطصالا يف امأو

 ؛هلعف هيف فلكملل عسو امع ةرابع» 98/١: ىفصتسملا يف لاق ثيح :يلازغلا فيرعت

 . «مّرحملا ببسلا مايق عم هنع زجعو رذعل
 ؛ماكحألا نم عرش ام :ةصخرلا» ١١4/١: ماكحإلا يف لاق ثيح :يدمآلا فيرعت
 «مّرحملا ببسلا مايق عم رذعل

 نع رّيغت امل مسا :ةصخرلا» :58ص هقفلا لوصأ يف لاق ثيح :يشماللا فيرعت

 باحصأ ىلع ةعسوتو اهيفرت رفسلا ةالصك «فيفختو رسي ىلإ ضراعب ؛يلصألا رمألا
 . «راذعألا

 مادقإلا زاوج :ةصخرلا» :86©ص لوصفلا حيقنت حرش يف لاق ثيح : يفارقلا فيرعت

 . (اعرش هنم عناملا راهتشا عم لعفلا ىلع

 مكحلا» 171/١: جاهولا جارسلا حرشب جاهنملا يف لاق ثيح :يواضيبلا فيرعت

 .«رذعل ؛ليلدلا فالخب ثباثلا

 - :عرشلا يف ةصخرلاو» : 409/١ ةضورلا رصتخم حرش يف لاق ثيح :يفوطلا فيرعت
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EEEٍةَتْمَمْلا لكأك ُْذُْعْلا ًالوَل مرح لا ماّيِق َعَم رْذُعِل ب  
 . امو ءابوُدْنَمَو ءابِجاَو رَمَّسلا یف رطِفْلاَو 0 لاو دهل
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 . حجار ضراعمل ؟ يعرش ليلد فالخ ىلع تبث ام

 ًاقلعتم عرش امل مسا ةصخرلا» :147ص تافيرعتلا يف لاق ثيح :يناجرجلا فيرعت
 ينب ام :يه» :ليقو .«مّرحملا ليلدلا مايق عم رذعب ؛حيبتسا ام : يأ «ضراوعلاب

 ۰ . هيلع دابعلا راذعأ

 يسخرسلا لوصأ :يف ةصخرلل ىرخأ فيراعت رظناو .ةبراقتم فيراعتلا هذه ىنعمو

 عماللا ءايضلا .195 - ١98/١ عماسملا فينشت ٤۷۸/۱. رینملا بكوكلا حرش .9

۱ 

 نإف ؛كرتلاو لعفلا لوانتيل ؛ةلعف زاج ام : لقي ملو «عورشملاف» :بجاحلا نبا لاق

 . ١١4/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا .كرتلاب نوكت دق كلذك «لعفلاب نوكت امك ةصخرلا

 ۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 5٠١/١. رصتخملا نايب .(ب/؟8 ةقرو) بجاحلا عفر

 .دعسلا ةيشاح عم .۸ -

 ىلع بجاو هنإف ءرطضملل ةتيملا لكأك ءًابجاو نوكي دق ةصخرلا وه يذلا عورشملاو
 «بجاو وهف كلذك ناك امو :سفنلا ءايحإل ببس هنأل ؛رثكألا هيلع يذلا حيحصلا

 ىفوتسيل ؛اهظفح بجيف «نيفلكملا دنع ةنامأ ىهو «ىلاعت هلل قح سوفنلا نأل كلذو
 الو» : ىلاعتو هناحبس هللا لاق دقو .فيلاكتلاو تادابعلاب اهنم هقح ىلاعتو هناحبس ُهللا
 «مكسفنأ اولتقت الو# :ىلاعت لاقو ۱۹٤[. :ةرقبلا] «ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت

 084 : ءاسنلا]

 ًافالخ .عناوملا تفتناو طورشلا تعمتجا اذإ ةالصلا رفاسملا رصقك ءًابودنم نوكي دقو

 .ًاعبرأ يلصي نأ هل سيلو «ةميزع رفاسملل رصقلا نوربتعي مهنإف ةيفنحلل

 نم ناضمر يف رطفلاب ليثمتلا ناك نإو .رفاسملل رطفلاك ءأحابم نوكي دقو
 مل نإو «لضفأ هقح يف رطفلا تاب موصلاب ررضت نإ هنأل ؛ميقتسي ال نييلوصألا
 ةلثمأ نمو ءهمدعو رطفلا اهيف يوتسي ةلاح موصلل سيلف «لضفأ موصلاف ررضتي

 نأل كلذو ؛دوقعلا نم كلذ وحنو ةاقاسملاو ةراجإلاو ايارعلاو ملسلا :ةصخرلا

 بطرلا عيب يهو ايارعلا كلذكو «لوهجم مودعم ىلع نادّقع ةراجإلاو ملسلا

 هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف كلذ تبث دقو ءاهيلإ ةجاحلل ةزئاج يهف رمتلاب

 .«بطرلاو رمتلاب ايارعلا عيب يف صخر» :ب يبنلا نأ 581/6 هننس يف دواد وبأ

 ؛اهكرت يفو اهلعف يف بلط ال ةحابم يهف صخرلا نم دوقعلا هذه نوك عمو
 .فيرعتلا اهيلع قدصيف
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 ىلع ؟لعفلل وأ مكحلل نافصو امه له .ةميزعلاو ةصخرلا يف نويلوصألا فلتخا دقو -

 : نيلوق
 رخفلا لاق هبو .  مكحلا قلعتم وه يذلا - لعفلل نافصو امهنإ :لوألا لوقلا

 يف بجاحلا نباو ء١/١٠۱ ماكحإلا يف يدمآلاو 2١٠١/١ لوصحملا يف يزارلا

 ةياهن :رظناو .نورخآو ءرصتخملا يف همالك نم انه مهفي امكو «١4ص ىهتنملا

 ٠١۹/۱ .لوسلا ةياهن شماهب تيخب خيشلل لوصولا ملس 16 - ٠١۹/۱ لوسلا

N _ 

 ىلع مكحلل نافصو امهنأب نولئاقلا فلتخا مث .مكحلل نافصو امهنإ : يناثلا لوقلا

 :نيلوق
 باطخ نم ال عضولا باطخ نم نانوكيف «يعضولا مكحلل نافصو امه :لوألا
 4417/١. رينملا بكوكلا حرش رظنا .يلبنحلا نادمح نبا عطق هبو «فيلكتلا

 يف يلازغلا لاق هبو ءاضتقالا ىنعم نم امهيف امل يفيلكتلا مكحلل نافصو امه : يناثلا
 يومرألا نيدلا جارسو «لصاحلا يف يومرألا نيدلا جاتو ۹4 48/١ ىفصتسملا
 يفو عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلاو «جاهنملا يف يواضيبلاو 1۷۹/١ ليصحتلا يف

 ١96/١ عماسملا فينشت .۱۲۹/۱ لوسلا ةياهن :رظناو .(ب/؟8 ةقرو) بجاحلا عفر

 .اهدعب امف

 يزارلل لوصحملا .59 - ۹۸/۱ ىفصتسملا : يف ةصخرلا نع مالكلا رظنا

 ريرحتلا ريسيت 550/١. ةضورلا رصتخم حرش ١١4/١. يدمآلل ماكحإلا 0١

 1١7١/١ ١77. يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح 1۲١۹/١. لوسلا ةياهن .۳

 .اهدعب امف 54ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .۸۷ - ٥٠۸ص لوصفلا حيقنت حرش

 عماسملا فينشت 4١١/١. رصتخملا نايب ٤۷۹/١ - 6٤4١. رينملا بكوكلا حرش

 ريمأ روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ 545/١. عماللا ءايضلا .اهدعب امف 0١
 ۹۳/١. زيزعلا دبع

 ىهتنملا يف اهنع ملكتو ءرصتخملا يف انه ةميزعلا نع بجاحلا نبا مامإلا ملكتي مل
 .«كلذل ال ماكحألا نم مزلأ ام ةميزعلاو» :لاق ثيح .ء١4 ص

 .ُدّكؤملا دصقلا :يه ةغل ةميزعلاو
 اناَمْرُعو اًمَّرعَمو  مضيو - ًامزَع مِزَعَي رمألا ىلع مزع» ١19١/4: سوماقلا يف لاق

 همزتعاو همزعو «ةميزعو اميزعو

 ىلعو .هيلع َمْزُع هّسفن ٌرمألا مزعو «رمألا يف دج وأ «هيلع عطقو «هلعف دارأ مَّرعتو
 يوذ ىلع أرقت نآرقلا نم تايآ يهو :ىقّرلا يأ :مئازعلا أرق يقارلاو «مسقأ :لجرلا

 -مهيلإ دِهَع اميف هللا رمأ ىلع اومزع نيذلا :لسرلا نم مزعلا ولوأو .ءرّبلا ءاجر تافآلا

to 



 .«نيعمجأ مهيلع ملسو هللا ىلص دمحمو «ىسيعو «ىسومو «ميهاربإو «حون :مهو =
 تافيرعتلا 8 حاحصلا ۲۹۲/٠١. برعلا ناسل .5؟5/7 رينملا حابصملا :رظناو

 .٤۱۹ص يناجرجلل

 :اهنم ةريثك فيراعتب تفرع دقف حالطصالا يف امأو

 هللا باجيإب دابعلا مزل امع ةرابع» 48/١: ىفصتسملا يف لاق ثيح :يلازغلا فيرعت

 . «ىلاعت

 .هللا مازلإب دابعلا مزل امع ةرابع» 1١4/١: ماكحإلا يف لاق ثيح : يدمآلا فيرعت

 .«اهوحنو سمخلا تادابعلاك

 ماكحألا نم مزلأ ام ةميزعلاو» : ١٤ص ىهتنملا يف لاق ثيح :بجاحلا نبا فيرعت

 .«كلذل ال

 ملو ءرذنلا نع «ىلاعت هللا مازلإ وأ «باجيإ» ب يدمآلاو يلازغلا مامإلا نم لك زرتحا

 .ىهتنملا يف ديقلا اذه بجاحلا نبا مامإلا ركذي

 يف يلصألا مكُحلل مسا ةميزعلا» :58ص هقفلا لوصأ يف لاق ثيح :يشماللا فيرعت

 .ارمأ ضراعل ال ليلدلا هبجوي ام بسح ىلع عرشلا

 ؛تباثلا مكحلا يه» ١//461: ةضورلا رصتخم حرش يف لاق ثيح :يفوطلا فيرعت

 .؟ضراعم نع ٍلاخ يعرش ليلدل

 مدع عم لعفلا بلط » :87ص لوصفلا حيقنت حرش يف لاق ثيح :يفارقلا فيرعت

 .«يعرشلا عناملا راهتشا

 تباث مكح :ةميزعلا» : 475/١ رينملا بكوكلا حرش يف لاق ثيح :راجنلا نبا فيرعت
 .«حجار س ضراعم نع للاخ يعرش ليلدب

 لصأ وه امل مسا :ةميزعلا» :144ص تافيرعتلا يف لاق ثيح : يناجرجلا فيرعت

 .«ضراوعلاب قّلعتم ريغ تاعورشملا
  فنصملا مالك يف ةميزعلا دح نإ» 10/١ 11١: لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق
 لوصحملا يف نيدلا رخف .مامإلاو ءةسمخلا ماكحألا هيف لخدي  يواضيبلا يأ

 حيقنت حرش يف) يفارقلاو ...مّرحملا ادع ام عيمجلا ىلع قلطت اهلعج هريغو )1/11١(
 يذلا لعفلا بلط :اهدح يف لاقف ريغ ال بودنملاو بجاولاب اهصخ (۸۷ص لوصفلا
 وه مزعلا نإف مئازعلا نم حابملا نوكي نأ نكمي الو :لاق .يعرش عنام هيف رهتشي مل

 ىفصتسملا يف يلازغلا مزج هبو طقف بجاولاب اهصخ نم مهنمو .هيف دكؤملا بلطلا
 رصتخملا يف بجاحلا نباو «لوسلا ىهتنمو )١١4/١( ماكحإلا يف يدمآلاو )١/48(

 لوصولا ملس :رظناو .ه«ريغصلا رصتخملا يف ءيشب حرصي ملو .(١4ص) ريبكلا
 ٠١١. ۔ ۱۳١/١ لوسلا ةياهن شماهب
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 لاقفألا :20هيف موكخملا 2 0

(00 

00 
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 0 ,"0ناَكْمإلا :بوُلْطَمْلا ُطْرَش "”[(هلأْسم)]

 .؛هب موكحملا» ظفل هيف موكحملا ىلع نييلوصألا ضعب قلطي

 وأ هب رومأم هنأب فصوي فلكملا لعف نأل كلذو ؛فلكملا لعف وه هب موكحملاو

 نأل ؛هيف موكحملا ظفل هب موكحملا ىلع لوصألا ءاملع رثكأ قلطي امنيب . .هنع يهنم

 .ميرحتلا وأ بوجولاب هيف ًاموكحم لعفلا لعج عراشلا
 ةدوسملا .1؟/١ تومحرلا حتاوف ۱۸٤/١. ريرحتلا ريسيت 45/١. ىفصتسملا :رظنا

 ۲۱۸/١. جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا 4/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 8١. ص

 ملس عم 48/١" لوسلا ةياهن ./0 جاهبإلا . ٠٤٤/١ يناهفصألل جاهنملا حرش

 .۸ص لوحفلا داشرإ ٤۸٤/١. رينملا بكوكلا حرش .تيخب خيشلل لوصولا

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :«(م) لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 حرشو ٤٠١/١. رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .(أ/55 ةقرو)

 .۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 .لاحملاب فيلكتلاب نييلوصألا دنع فرعُت ةلأسملا هذه

 : ماسقأ ةدع يف عقي ليحتسملا نأ كلذ نايبو

 .القع ليحتسملاب  ًاضيأ  هنع رّبعيو «هتاذل ًاليحتسم ليحتسملا نوكي نأ :لوألا
 .نيدضلا نيب عمجلاك كلذو

 .ةلآ ريغ نم ءاوهلا يف ناريطلاك كلذو «ةداعلل اليحتسم نوكي نأ :ىناثلا

 .ودعي نأ ٍدّيقملا فيلكتك كلذو «عنام نآرطل ؛ًاليحتسم نوكي نأ : : ثلاثلا
 دنع هيلع رودقم هنأ عم فيلكتلا دنع هيلع ةردقلا ءافتنال ؛ًاليحتسم نوكي نأ : عبارلا

 ؛ةرعاشألا لوق ىلع ءاهلعف لبق ةرودقم ريغ اهنأل ؛فيلاكتلا لكك كلذو «لاغتمالا

 .لعفلا عم الإ نوكت ال مهدنع ةردقلا نإف

 ملعي يذلا رفاكلا نم ناميإلاك كلذو «هب ملعلا لعتل ؛ًاليحتسم نوكي نأ : سماخلا

 .ليحتسم - كلذب  هنم ناميإلا نإف ءنمؤي ال هنأ هناحبس هللا

 ءاقافتا عقاوو زئاج وهف هب ملعلا قلعتل ؛ًاليحتسم ناك ام وهو :سماخلا مسقلا امأ

 .رفكلا ىلع مهرارمتساب ارضع امل ناميإلاب نيرومأم اونوكي مل اذإ رافكلا نأ كلذو

 دنع ال فيلكتلا دنع هيلع ةردقلا ءافتنال ؛ًاليحتسم ناك ام وهو : عبارلا مسقلا امأ

 .عقاو مهدنع هنإف ؛ةرعاشألا ُهَلَّضأ يذلا لصألا ىضتقمب كلذو ءلاثتمالا
 «ةداع ليحتسملاو ««القع ليحتسملا» هتاذل ليحتسملا يهو :ىلوألا ةثالثلا ماسقألا امأ
 :بهاذم ةعبرأ ىلع اهيف نويلوصألا فلتخا دقف .عناملا ءورطل ليحتسملاو

 - «نييلوصألا نم ةرعاشألا ريهامج لاق هبو .ًاقلطم اهب فيلكتلا زاوج : لوألا بهذملا
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 لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ٥٠٠ص لوصحملا يف يكلاملا يبرعلا نبا هراتخاو =

 يف ةلبانحلا نم يفوطلاو ««نايبلاو قيقحتلا» هباتك يف ةيكلاملا نم يرايبألاو .,: 5

 ٠ ٠ ١ .۴۲۹/۱ ةضورلا رصتخم حرش
 «بجاحلا نبا هراتخاو «ةلزتعملا رثكأ لاق هبو .ًاقلطم زاوجلا مدع :يناثلا بهذملا
 نع يكبسلا نبا هلقنو «يعفاشلا مامإلا صن نع يكحو ؛لوصحملا حراش يناهفصألاو
 نكلا ۲۸١/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .ينييارفسإلا دماح يبأ خيشلا
 عنملا يف ةلزتعملا ذخأمف «فلتخي - ةرعاشألا نم لوقلا اذهب لاق نم يأ - مهذخأم
 هللا نم حبقي ال اندنعو «يلقعلا يف حبقي هنأل ؛يلقعلا حبقلا يف مهلصأ ىلع عيرفتلا
 ريدقت لطبف ءزجاعلا نم ناحصي ال كرتلاو لعفلا نأ عنملا ذخأم امنإو ءءيش ىلاعت

 4/١*". طيحملا رحبلا :رظناو .«دوجولا

 .زوجي هنإف هريغل ًاعنتمم ناك نإو ءزوجي الف هتاذل ًاعنتمم ناك نإ : ثلاثلا بهذملا
 يف يلازغلا هيلإ لامو ء١/١٠٠ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ءدادغب ةلزتعم لاق هبو

 88/١": طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .ءايحإلا يف هب حرصو «٤۲ص لوختملا

 هنع لقن ثيح ديعلا قيقد نباو .«زاوجلاب حيرصتلا هل «ءايحإلا» يف تيأر دقو»
 يذلاو» :هلوق 568/١ طيحملا رحبلا يفو 2781/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا

 . ؛هريغل لاحملا ال هسفنل لاحملا :هعنمن

 ملاعلا نم لاحم قاطي ال اميف وهف ءلعفلا بلط فيلكتلاب ديرأ نإ :عبارلا بهذملا

 هلوقك أبلط اهب دارملا سيلو ةغيصلا دورو هب ديرأ نإو «بولطملا عوقو ةلاحتساب
 مامإ لاق هبو .عنتمم ريغ اذهف .[14 :ةرقبلا] #نيئساخ ةدرق اونوك# :ىلاعتو هناحبس

 ."4ص لوخنملا يف يلازغلا هراتخاو 84/١. ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا

 ميسقتلا اذهو» ۴٠١/١: عماللا ءايضلا نع ًالقن نايبلاو قيقحتلا يف يرايبألا لاق
 يف كارتشالا دعب ةمسقلا حصت امنإو ««لعفا» ةغيص درجم نع سيل لاؤسلا نإف ؛لطاب

 ىنعم الف ءءيش يف فيلكتلا كراشي مل ةغيصلا درجمو ءاهريغ يف قارتفالاو ةهجلا

 , .«لامتحالا عضوم ريغ يف راسفتسالل

 :لاق ١178 - ۱۴۳۷ص بهذلا لسالس يف ةلأسملا هذه يشكرزلا مامإلا ركذ امل
 : نيرمأ ىلع تفتلي فالخلا لصأو»

 ال نحنو ءاهنوطرتشي ةلزتعملاف ؟ال وأ ةدارإلا هيف طرتشي له رمألا نأ :امهدحأ

 فيلكت مهدنع لاحتسا ؛هب رمأ ام عوقول اديرم رمآلا نوك اوطرتش ثا املف ءاهطرتشن

 هنأب ملاع هناحبس هنأ كش الف «ليحتسم رمأ عاقيإب رمأ اذإ ىلاعت هللا نأل ؛ليحتسملا
 مدعب ملعلا نيب يب عمجلاو هب رمأ ام عوقو ديري رمآلا نأ : مهلصأ ن نمو ءعقيال

 .انزوجف كلذ طرتشن كن مل نحنو «فانتم عقي نأب هتدارإو ءهعوقو
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 20 ٍرَعْشَألا ىلإ ةقالخ َبِيُنَو

0) 

 .«هلبق مهدنعو ءلعفلا عم اندنع ةردقلا نأ : يناثلا

 :لاوقأ ةعبرأ هيفف عوقولا امأو .زاوجلا يف اذه

 يف يزارلا رخفلاو ءلوصحملا يف يبرعلا نبا لاق هبو .ًاقلطم عوقولا :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا نم القاش نب قاحسإ وبأو ءزيزعلا دبع ركب وبأو «لوصحملا

 داشرإلا يفو «لماشلا» يف ينيرجلا امالا هاكح دقو .ًاقلطم عوقولا مدع : يناثلا لوقلا

 .۴٤٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هراتخاو ءروهمجلا نع ۲۲۷ص

 ةيرجحلا ءاقب عم ًابهذ رجحلا بلقك هتاذل عنتمم وه ام نيب ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 27؟7ص داشرإلا يف نيمرحلا مامإ رايتخا رهاظ وهو ءعقاو هريغل عنتمملاو ‹ عنتميف

 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاقو .جاهبإلا عم 1 جاهنملا يف يواضيبلا هراتخاو

 .؟قحلا وهو» : عماللا ءايضلا عم ۳7/1

 حرش يف يفوطلا لاق هبو .اهعورف يف ال ةعيرشلا لوصأ يف هعوقو :عبارلا لوقلا

 5150/١. ةضورلا رصتخم

 .۲۲۷ - ۲۲٢ ص ينوجلل داشرإلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 لوصحملا .۲۲ص لوخنملا 45/١. ىفصتسملا .اهدعب امف ۸۸/١ ينيوجلل ناهربلا

 ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا ۲٠٠/۲ - 5١4. يزارلل لوصحملا .6"5©ص يبرعلا نبال

 ١81/١ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا 55١. - ۲۲۹/۱ ةضورلا رصتخم حرش

 بجاحلا عفر 448/١. رينملا بكوكلا حرش 415/١. رصتخملا نايب .اهدعب امف

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .اهدعب امف ۲۸٠/١ عماسملا فينشت .(أ/55 ةقرو)

 3 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ۱

 .۳۸۸/۱ طيحملا رحبلا .۳۹۳/۱ عماللا ءايضلا .۴۳٤۱ص لوصفلا حيقنت حرش

 يكبسلا نبال جاهبإلا 0١ يناهفصألل جاهنملا حرش ۲۱۸/١. جاهولا جارسلا

 داشرإ .تيخب خيشلل لوصولا ملس عم 48/١" لوسلا ةياهن .اهدعب امف 0

 .68ص لوحفلا

 هلا همحر يرعشألا مامإلا ىلإ قاطي ال امب فيلكتلا زاوج ةبسن يف لوصألا ءاملع ددرت

 - نسحلا وبأ انخيش بهذ» :لاق ثيح ةبسنلا هذهب مزج ۲۲ص لوخنملا يف يلازغلاف

 ال ام انلمحت الو :ىلاعت هلوقب ًالدتسم قاطي ال ام فيلكت زاوج ىلإ هللا همحر

 ددرت مث .«لابلاب كلذ روصتي مل ول لاهتبالل هجو الو ء[١۲۸ :ةرقبلا] «هب انل ةقاط

 ..:نيهجو نم هل مزال «نسحلا يبأ انخيش بهذمب قئال بهذملا اذهو» :لاقف

 .«خلإ

 _يرعشالا نسحلا يبأ خيشلا ىلإ بوسنملا وهوا 45/١: ىفصتسملا يف لاقو

 خلإ .. ..نيهجو نم هبهذم ىلع مزال وهو هللا همحر
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 عَ اع اَمِب ِفيِلََتلا ٍةَحِص ىَلَع ٌعاَمْجِ .ُمََي آل هلأ "2[ىَلاَعَت] هللا َمِلَع اًمب ٍفيِلُكَتلا ٍةَّحِص ىَلَع ٌءاَمْجِإلاَو

(000) 

 ثيح يرعشألا ىلإ ةبسنلا هذه فالتخاب حرص دقف ٠٠١/١ ماكحإلا يف يدمآلا امأ
 .«ًاتابثإو ًايفن قاطي ال امب فيلكتلا زاوج يف يرعشألا نسحلا يبأ لوق فلتخا» : لاق
 هذهب عطقلا مدع يف ةحضاو هترابعف (1/55 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا امأو

 حرص هلثميو .«هبهذم ةيضق هنكلو ءهب حرصي ملو» :لاق ثيح يرعشألا ىلإ ةبسنلا
 وهو «نسحلا يبأ نع لوقنملا وهف زيوجتلا امأف » :لاق ثيح ١7/١ جاهبإلا يف
 .«هبهذم اياضق ىلع مزال

 جتحاو» :لاق ثيح ةبسنلا هذهب حرص دقف ۲۸٠/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا امأو
 انلمحت الو :ىلاعت هلوقب هتلاحتساب نيلئاقلا ىلع «زيجولا» باتك يف يرعشألا خيشلا
 لاهتبالا ماقتسا امل ًالاحم كلذ ناك ول :لاقف ء[١۲۸ :ةرقبلا] (هب انل ةقاط ال ام

 هلوقب هتلاحتساب نيلئاقلا ىلع لدتسا هنإف «زاوجلا ىلع «زيجولا» باتك يف نسحلا وبأ
 لاحم كلذ ناك ولو :لاقف ء[١۲۸ :ةرقبلا] «هب انل ةقاط ال ام انلمحت الو# :ىلاعت
 .«هعفدب هللا ىلإ لاهتبالا ماقتسا امل

 :ًاحيرص لقي مل يرعشألا نأب مزج دقف 7٠١/١ جاهولا جارسلا يف يدربراجلا امأو
 هللا همحر  يرعشألا نسحلا ابأ خيشلا نأ ملعاو» :لاق ثيح زئاج لاحملاب فيلكتلا
 :امهلاق نيلوق نم هيلإ لوقلا اذه اوبسن لب ءزئاج لاحملاب فيلكتلا :احيرص لقي مل
 ناذهو .ىلاعت هللا ةردقب ةعقاو اهلك لاعفألا نأ :يناثلاو .لعفلا عم ةردقلا نأ :لوألا
 .؟هيلإ لوقلا اذه باستنا نايضتقي ال نالوقلا

 ثيح ةبسنلا هذه يف لقنلا ددرتب حرص دقف ۳٤۸/١ لوسلا ةياهن يف يونسإلا امأو
 .٠..يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا نع لقنلا ددرت دقو» :لاق

 هحضو دق - هللا همحر  يرعشألا مامإلا بهذم ةقيقح يف لقنلا يف بارطضالا اذهو
 يبأ خيشلا نع ةاورلا لقن دقف» :لاق ثيح ۸۹/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ
 اولقن مث «قاطي ال ام فيلكت زّوجي ناك هنأ :- هنع هللا يضر  يرعشألا نسحلا
 نإف «لجرلا بهذمب ةفرعم ءوس اذهو .كلذ نم هزوج ام عوقو يف هنع افالتخا

 :نيهجو نم ررقتي اذهو .ةعاطتسالا فالخ ىلع ٌةعقاو اهلك فيلاكتلا نأ هبهذم ىضتقم
 فلكملا ىلع هّجوتي لعفلاب رمألاو «لعفلا ىلع مدقتت ال هدنع ةعاطتسالا نأ :امهدحأ
 لعفلاب رمألا نإ :لئاقلا لوق كلذ عفدي الو .عيطتسم ريغ كاذ ذإ وهو «هعوقو لبق
 رداق وهف لعفلا ىلع ًارداق نكي مل نإ لعفلا لبق لعفلاب رومأملاو ءهدادضأ نع يهن
 ,(...هل سبالم هدادضأ نم دض ىلع

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 4١7/١. رصتخملا
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 © م ؛ ٍلوُصْحْلا ىَعْدَتْسُم نکل ٍليِحَتْسُمْلاب ٌفيِلكَتل لا حص ْوَل “ از

 ول هلال ؛ُهُعْرَك هِلوُصَُح ُءاَعْدِتْسِإَو .ُهُعوُقَو روضي ال 5 + ؛ حصي لَو ءبَلَطلا
 وَلا :ليق نإ .لاَحَم هَ وهام فال ىَلَع رمألا ُروَصَ مل ءان وص ووو

 ءْيَّشلا ٍةَمِصِب للا نال ؛©9نْيَّدُصلا َنْيَ نيب عْمَجْلا هَلاَحِإ ْمّلْعُي ا ص ٌوَصقي مَ
 ُموُكْحَمْلا َوُهَو ”ِتاَِلَتْخُمْلا ُعْمَج ُرَّرَصَمُمْلا عمَجلا :انلف :اَنْلُق .ورُّوَصَت 2

 هام 7

 :ليِق نف . )عِعُم روض نئكَسلا نع يلم هرات نم مزل لر «ِهيْمَنِ
2 
2 

 :َاليِحَتْسُم ُجِراَخْلا ُنوُكَيَ : ال . جراَخْلا يف ال هيلع مكن ؛ائغذ رص

 «ٍليِجَتْسُمِب َسْيَل اَم ىَلَع ةَلاَحِتْسالا كحل ن وكي : اًضيأَو الخ يذل

 هللا َمِلَع ْدَكَو ءٌروُمْأَم َيِصاَعْلا َّنآل ؛ عَ ْمَل ّحِصَب ْمَل وَ : ُفِلاحُملا
 ْنَمَو < هيوم َمِلَع م كلذ 7: ٌنِمْؤُي ل ا أو عمي ال هنأ ”[ىلاعتا

0 

 َوُهَو < ِلْعِفْلا لاح الإ هَل َةَرْذُق آل َتَّلَكُمْلا “ألو ؛ ؛هِنَكَمَت َلْبَق هلع حست

 .؟ینعم» لدب ؟ینعمب» :ش :يف (1)

 .«نيدضلا» لدب «نيدض» :ش :يف (۲)

 . 'تافلتخملا» لدب «تافلتخم» : : يف )۳(

 ؛ رظن هاًتَبَْم ُهُرُوَصَت ِنْيَدَصلا نَع اًيِْنَم ِهِرّوَصَت ْنِم مري لَو :بجاحلا نبا لوق يفو قفز

 .ءادتبا لوقعم ريغ قلطملا بلسلا ذإ ؛باجيإلا روصت ىلع فوقوم بلسلا روصت نأل
 بجاحلا عفرو 410/١. رصتخملا نايب :رظنا .بلسلا نم طسبأ باجيإلا :ليق اذهلو

 .(ب/ ةقرو)

 . «هفالخ» لدب «هفالخب» :ش ءأ :يف ()

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (0
 ١//419. رصتخملا

 مل مأ مهترذنآ مهيلع ءاوسإ# :ىلاعت هلوقل ؛نمؤي ال رفاكلا نأ ربخأ ىلاعت هللا نأ :يأ (۷)

 «[8 :ةرقبلا] (نونموي ال مهرذنت
 عوقوف 5[2 :سي] (نونموي ال مهف مهرثكأ ىلع لوقلا قح دقل# :ىلاعت هلوقو

 ناميإلاب فلكم رفاكلاو .لاحم وهو ىلاعت هللا ربخ بذك مزلي الو لاحم مهنم ناميإلا

 .ًاعقاو لاحملاب فيلكتلا نوكيف

 .«نأل» لدب «نأب» :أ :يف (۸)
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orي مه هلل ٌةَفوُلَحَم َلاَعُفألا َّنَأَلَو .عيطتشُ َرْيَغ فلك ذفف فلكم ريَ ع ٍذِيَئيِح راو  

 . "رع رعشألا ىلإ ٍلاَحْمْلا ٌفيِلُكَت بِي د نْيَذَه ْنِصَو یتا

 ُهْنِم ِهِزاَوَجِل ؛ عوُوْلا َروصَت ٌعَنْمَي آل كلَ أب [ب3] / َبيِجْأَر
 «ليجتننلاب تيت اهلك تيل نأ ُمِزَلَتْسَي كِل دابو «ٍعاَرشلا لَحَم ُرْيَ

 . عَمْجِإلاِ ٌلِطاَب َوُهَو
 يف ©)[مَّنَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص ِهِلوُسَر *َقيِدْضَت ٍلْهَج بأ فلك :اوُناَق

 ل زا يف قد دأب هلك ذك صب ل هل ههو وپ اج ام عيب

 َوُهَف

 وعيه لو ع هك ي د رو
 .هقدصي ال نأ مرسم وهَو :ُهَفدَصُي

 ِهْيَلَع هللا ىَلَص] هِلوُسَر اخو .ِهِقيِدْضَتِب اوُقَْلُك م :ُباَوَجْلاَو
 ِناكْمإلا نَع ُنِكْمُمْلا ٌحُرْحَي ًالَو ر دلا هْيَلَع] حو ٍراَبْخِإَك سَو

 .«ىلاعت هلل لدب «لجو زع هلل» :أ :يف )١(

 «نولمعت امو مكقلخ هللاو) :ىلاعت هلوقل ؛ىلاعت هلل ةقولخم دابعلا لاعفأ نإ (؟)
 .[85 : تافاصلا]

 الإ لعفلا ىلع لعافلل ةردق ال نأ ىلإ هللا همحر يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا بهذ (6)
 فيلكتلا بست نيذه نمو .ىلاعت هلل ةقولخم دبعلا لاعفأ نأو ءلعفلا داجيإ لاح
 لوقلا نع الضف لاحملاب فيلكتلا امهنم دحاوب لوقلا نم مزلي هنأل ؛هيلإ لاحملاب
 .(أ/؟9 ةقرو) بجاحلا عفرو .اهدعب امف ٠۲۲ص ينيوجلا مامإلل داشرإلا :رظنا .امهب
 57١/١. رصتخملا نايبو

 .«قيدصت» لدب «قيدصتبا :ش :يف (4)

 ةوادع سانلا دشأ .يشرقلا يموزخملا ةريغملا نب ماشه نب ورمع :وه لهج وبأ -
 اهلاطبأو شيرق تاداس دحأ وهو .مالسإلا ردص يف هبحصو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل
 ابأ» نوملسملا هاعد مالسإلا ركنأ املف «مكحلا وبأ» :ول لاقي ناك .ةيلهاجلا يف اهتاهدو
 ا خيراتلا نويع ۸۷/١. مالعألا :رظنا .ىربكلا .ردب ةوزغ يف لتق .«لهج

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (©)
 .«ال نأ» لدب هال هنأ» :ش ءأ :ىف (0

(v۷)ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام . 

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «ءلصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۸)

 يف مالسلا هيلع حون رابخإك «هنوقدصي ال مهنأب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رابخإو (9)
 ۳١[. :دوه] «نمآ دق نم الإ كموق نم نموي نل هنأ حون ىلإ يحوأو :ىلاعت هلوق
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 هليو ءٍفيِلكَتلا ُةَدِئاَف تقال ءْمِهِمْلِع َدْعَب اوُمَلُك ْوَل ءْمَعَن مْلِع وأ رحب

 ءاَعطَق ٍفيِلْكّتلا يف اًطْرَش َسْيَل "”تِعْرَّتلا ٍطْرَّشلا ُلوُصُح (ةلأانم)

 ٍراَمُكْلا ٍفيِلْكَت يِف ٌةَضوُرْفَم َّيِهَو “يالا باَحضأل اًفالِج

 ةحصل مالسإلا طارتشاك ًاعرش ءيشلا ةحص هيلع فقوتي ام «يعرشلا طرشلا» ب دارملا )١(
 نم نكمتلاك القع هدوجو هيلع فئقوتي ام جرخف ةالصلا ةحصل ةراهطلاو «تادايعلا

 يف طرش هلوصح نإف نايسنلاو ةلفغلاب لئازلا باطخلا نم مهفلاو «مونلاب لئازلا ءادألا

 رصتخم حرش ٠۲٤/١. يدمآلل ماكحإلا 41/١. ىفصتسملا :رظنا .فيلكتلا ةحص

 عماسملا فينشت ١/*٠٠. رينملا بكوكلا حرش ٤۲٤/١. رصتخملا نايب 1١58/١. ةضورلا

 يف عماللا ءايضلا 0

 طرش وه له يعرشلا طرشلا لوصح نأ :وهو .لصألا اذهب رع نم نييلوصألا نم (0)

 ؟ال وأ فيلكتلا ةحص يف

 271/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو 4١/١ ىفصتسملا يف يلازغلا :ءالؤه نم

 يف انهو 45«2ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «1؟١/4 ماكحإلا يف يدمآلاو

 يهو َءادتبا ةلأسملا كلت ركذ لب «ةدعاقلا كلتب ربعي مل نم نييلوصألا نمو

 يبرعلا نباو ."”١ص لوخنملا يف يلازغلا :ءالؤه نم «عورفلاب رافكلا فيلكت»

 يدنقرمسلاو ل ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۰۲۷ص لوصحملا يف

 رطاخلا ةهزن عم ٠٤١/١ ةضورلا يف ةمادق نباو ٠1۹ص لوصألا نازيم يف

 .رطاعلا

 امنإو ؛تباث نب نامعنلا ةفينح يبأ باحصأ «قارعلا لهأ مه :يأرلا باحصأ
 طبنتسملا ىنعملاو «سايقلا هجو ليصحتب مهتيانع رثكأ نأل يأرلا باحصأ اومس

 داحآ ىلع يلجلا سايقلا نومدقي امبرو ءاهيلع ثداوحلا ءانبو «ماكحألا نم

 انردق ام نسحأ يأر اذه انملع» : هنع هللا يضر  ةفينح وبأ لاق دقو .رابخألا

 نم نورثكي اوناكو .«انيأر ام انلو ىأر ام هلف كلذ ريغ ىلع ردق نمف «هيلع

 يذلا عوضوملا يف ثيدح مهيدل حصي مل ماد ام يأرلاب لئاسملا يف ءاتفإلا

 يتلا تاعقاولا ماكحأ جارختساب هتسارد يف يفتكي ال مهضعب ناكو ءهيف نودهتجي

 :اذه ىمسيو «مهئارآب ماكحأ اهل نوعضيو «ةيعقاو ريغ لئاسم نوضرفي لب عقت

 لهأ رثكأو «زاجحلاب مهرثكأ ثيدحلا لهأ نأ نييرصعلا ضعب مالقأ ىلع ىرج دقل

 -مهدعبب قارعلا ءاهقف نومري اوناك ةنيدملا ءاهقف نأ كلذ ساسأو «قارعلاب اوناك يأرلا
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 . ٌعوُقْوْلا ٌرِهاظلاَو عو 000

 نأ ةقيقحلاو .كلذ نوركني قارعلا ءاهقفو « مهئارآب نيدلا يف نوتفي مهنأو «ةنسلا نع
 ديب .ثيدحلا راوجب يأر ةنيدملاب ناكو «هب ناك ًاضيأ ثيدحلاو ءقارعلاب ناك يأرلا

 ۰ : نيرمأ يف ناقرتفي امهنأ
 .زاجحلا لهأ دنع هنم رثكأ قارعلا لهأ دنع يأرلا رادقم نأ يف :لوألا رمألا

 اوناك قارعلا لهأ دنع يأرلاب داهتجالا رثكأف ءيأرلاب داهتجالا عون يف :يناثلا رمألا

 يلع ريسي ناكف زاجحلا لهأ دنع يأرلا امأو «سايقلا جاهنم ىلع هيف نوريسي

 اميف ءاتفإلاو قارعلا يف ةيهقفلا تاعيرفتلا ةرثك نأ كلذ عبت دقو ءةحلصملا جاهنم
 عونلا كلذ دجوي ملو «يريدقتلا هقفلاب ىمسي ام كلذو ةسيقألا رابتخال ؛ عقي مل

 «عئاقولا يف الإ ققحتت ال يهو «ةحلصملا ناك ساسألا نأل ؛ةنيدملاب هقفلا نم
 بهاذملا خيرات VIN ٠". لحنلاو للملا :رظنا .ريدقتلاو ضرفلا اهيف ءيجي الف
 هقفلا خيرات يف يماسلا ركفلا ۲٠١. - ۹١۲ص ةرهز يبأ خيشلل ةيمالسإلا

 دمحم روتكدلل ىمالسإلا هقفلا ىف لخدملا ."88 _ ۳۸١/١ يوجحلل يمالسإلا
 دبع روتكدلل ةيمالسإلا ةعيرشلا ةساردل لخدملا ١158. - ۲۷٠ص يبلش ىفطصم
 ١١١.  4١١ص ناديز ميركلا

 اهيف عازنلا لحم ريرحت نم دب ال ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت ةلأسم ىلع مالكلا لبق
 :لوقأف

 للك يبنلا نأل ؛ًاعامجإ ناميإلاب نوبطاخم رافكلا نأ ءاملعلا نيب فالخ ال -

 اي لوسرلا لسرأ نم ةمدقم يف مه لب ناميإلا ىلإ مهوعديل ؛ةفاك سانلل ثعب
! 

 مهيلع ماقت اذهلو ؛تابوقعلا نم عورشملاب نوبطاخم مهنأ مهنيب فالخ الو - ب
 .ءاهقفلا دنع ةفورعملا طورشلاب اهبابسأ مايق دنع ةمذ لهأ اوناك اذإ دودحلا

 مه لب ءًاضيأ مهلوانتي ةيويندلا تالماعملا ميظنتب دراولا باطخلا نأ فالخ الو  ج

 «ةايح ىلع سانلا صرحأ مهندجتلو :ىلاعت هلوقل ؛ايندلا رومأ ىلع سانلا صرحأ
 .ايندلاب لماكلا عتمتلا ىلع سانلا صرحأ مهف [48 :ةرقبلا]

 نأل ؛ةرخآلا يف ةذخاؤملا ثيح نم مهلوانتي عئارشلاب باطخلا نأ فالخ الو -
 ةلزنمب مهنم رفك كلذو ءًاداقتعا موزللا نوركني مهو ءءادألا موزل داقتعا رمألا بجوم

 .ديحوتلا  راكنإ

 مهل فعاضي هنأ ىنعم ىلع ةعيرشلا عورفب رافكلا فيلكت يف ًامئاق فالخلا يقبو

 هانعم سيلو .اهب نورومأم مهنإ :ءاملعلا لوق ىنعم اذهو .ةمايقلا موي اهكرتب ؛باذعلا

 مهرفك لاح ايندلا يف اهئادأب نورومأم مهنأ

 :ةددعتم بهاذم ةلأسملا هذه يف لوصألا ءاملع بهذ دقو
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 نبا هازعو «نييلوصألا روهمج لاق هبو .ةعيرشلا عورفب نوبطاخم مهنأ :لوألا بهذملا
 ىلإ ۲۳٠/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هبسنو «نيققحملل ۲٤ص ىهتنملا يف بجاحلا

 يف ةروهشم ريغ ةبسن اهنأ ةيكلاملا نم يرهفلاو يرايبألا ىعدا و كلام مامإلا
 جيرخت يف يناجنزلاو 2417/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هبسنو «- يكلاملا بهذملا

 ,08/9# ةدعلا يف ىلعي وبأ هبسنو «يعفاشلا مامإلا ىلإ 48ص لوصألا ىلع عورفلا

 مامإلا ىلإ 45ص دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نباو ۲۹۸/١ ديهمتلا يف باطخلا وبأو

 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هلاق امك دمحأ نع نيلوقلا حصأ وهو .دمحأ

 يبأو «نييقارعلا ةيفنحلا خياشمو «ةيعفاشلا رثكأو «ةيكلاملا رثكأ بهذم وهو 01

 .ةلزتعملا رثكأو «صاصجلا ركب يبأو «يخركلا نسحلا

 ريهامجو «هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاق هبو .نيبطاخم ريغ مهنأ :يناثلا بهذملا

 حتاوف هحرش عم توبثلا ملسم يف روكشلا دبع نبا هققح امك نييراخبلا هباحصأ

 يسوبدلا ديز يبأ ىلإ ٠١١/١ حيولتلا يف ينازاتفتلا هبسنو ١١78/١ تومحرلا

 - ةيفنحلا خياشم ىلإ 407/١ حيضوتلا يف ةعيرشلا ردص هبسنو .يودزبلاو يسخرسلاو

 خياشم ضعب ىلإ ١94 ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا هبسنو . - رهنلا ءارو ام

 ۲۷۷/١ عمللا حرش يف يزاريشلا هنع هلقن امك ينييارفسإلا دماح وبأ هراتخاو .دنقرمس

 هركذ امك ىكلاملا دادنم زيوخ نبا هيلإ لام يذلا وهو .5//7 لوصحملا يف يزارلاو

 يف ماحللا نبا اهركذ دمحأ مامإلا نع ةياور وهو 2770/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا
 دادنم زيوخ نبا لوق ىلع كلام مامإلا بهذم رهاظ وهو .45ص دئاوفلاو دعاوقلا

 .يرايبألاو يرهفلاو

 : يفنحلا بهذملا يف قيقحتلا

 ررحت يذلا» :(داهجلا باتك) ١78/4 راتحملا در يف نيدباع نبا يفنحلا ققحملا لاق

 دح ىوس تابوقعلابو «ناميإلاب نوبطاخم مهنأ رحبلا بحاصل هحرشو رانملا يف
 ًءادأ اهب نيبطاخم ريغ مهنإ :نويدنقرمسلا لاق تادابعلا امأو .تالماعملاو برشلا

 مهنإ :نويقارعلا لاقو .طقف ءادأ اهب نيبطاخم ريغ مهنإ :نويراخبلا لاق .ًاداقتعاو

 .؛دمتعملا وهو امهيلع نوبقاعيف امهب نوبطاخم

 نكت مل ثيح ةلأسملا نأ ملعا مث" :۷۷ - ۷١/١ رافغلا حتف يف ميجن نبا لاقو

 هيلع ام حجارلاف ءدهشي ال ءيش نم ةطبنتسم يه امنإو بهذملا باحصأ نع ةلوقنم

 .«دمتعملا وه اذه نكيلف ءصوصنلا رهاظل هتقفاومل ؛فيلكتلا ىلع ءاملعلا نم رثكألا

 يف دمحأ مامإلا كلذ ىلإ بهذ .رماوألا نود يهاونلاب نوفلكم مهنأ :ثلاثلا بهذملا
 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۲١/١ ةدعلا يف ىلعي وبأ اهركذ هنع ةياور

 =رطاخلا ةهزن يف ناردب نباو «80 4/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ١
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 لَك لَو بجو ٍثِدْحُم ىَلَع ٌةالَص بحت مل ءاَطْرَش م َناَك ْوَل :اَنَ

 .اًعطَق ٌلِطاَب ُكِلْذَو َقَرْمَهْلا لبق مالا لَو لا لبق کا ةللا» آلَ لا

 ا اهب فل ْوَل :اوُلاَق
 هسي ُهَدْعَبَو ٌنِكمُي ال ِرْفَكلا يفَو لاَكيْمالا ّنكمأل “حص وأ :اولاق

 لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا مهنع هاكح امك ةيفنحلا ضعب هراتخاو ٠٤١/١ رطاعلا

 .قيقحتلا لهأب مهفصوو 44١ص
 حرش يف يفارقلا مامإلا هلقن .يلصألا رفاكلا نود فلكم دترملا نأ :عبارلا بهذملا
 يف يشكرزلاو «يكلاملا باهولا دبع يضاقلل صخلملا نع ١١٠ص لوصفلا حيقنت
 407/١. طيحملا رحبلا يفو 2788/١ عماسملا فينشت

 هلاق .مهسفنأ مهلاتق عانتمال ؛داهجلا الإ عورفلاب نوفلكم مهنأ : سماخلا بهذملا

 .١١٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا

 1775/١ يكبسلا نبال جاهبإلا :ةيهقفلا عورفلا يف ةلأسملا هذه يف فالخلا رثأ رظناو

 - 44ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت .175١ص يونسإلل ديهمتلا 6
 .45ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .۲۹۲ 540/١ عماسملا فينشت ١.

 يف يميلحلا ىنبو» :168؟ - ۱١٠ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا لاق :فالخلا ىنبم
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 تاعاطلا نأ :ىهو ىمالكلا فالخلا ىلع ةلأسملا هذه ىف فالخلا «ناميإلا بعش»

 :انلق نإو .اهب نيبطاخم رافكلا نوك مزل ناميإ اهنإ :انلق نإف ؟ناميإلا نم يه له
 :لاق مث ...اهب نيبطاخم اوسيلف ‹يبلقلا قيدصتلاب صوصخم هنإو .ناميإلا نم تسيل

 هباتك يف يسوبدلا ديز وبأ يضاقلا ةيفنحلا نم كلذ ىلع فالخلا ءانب ىكح نممو
 وأ «لمعو لوق هنأ ناميإلا ةلأسمل ًاعرف هذه ِلعج نم مهنمو : :لاقف «ةلدألا ميوقتا

 «ناميإلاب بطاخم وهو ناميإلا نم لكلا لعج ًالمعو ًالوق هلعج نمف ؟لمع الب لوف

 رئاس نال ؛طقاس هنأ الإ اهب هبطاخي مل لمع الب ًالوق هلعج نمو .تادابعلا كلذكف
 ًاعبت ال ءادتبا اهب بطاخم رفاكلاو «ىلاعت هللاب ناميإلا نم تسيل تابوقعلاو تالماعملا
 .ها .«ناميإلل

 :(ب/۲۷ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق.«نيع» لدب ةريغ» ش أ : يف

 نودب ًالقع فيلكتلا زوجن انإف «عازنلا لحم  فنصملا هطبض اذك نونلاب  نيع :انلق»
 .ًاعرش ةحصلا

 هلعفب رومأم هنأ ديرن ال انأ ءةرياغملا هجوو .«عازنلا لحم ريغ» :خسنلا ضعب يفو

 .ها .«ثدحملاك لعفيو «نمؤي نأب هنم حصي معن .هرفك ةلاح

۳٦ 



 هيب سيلف ءِديِدَج 7-5 ُءاَضَمْلا :اَنْلُق .ٌُءاَضَقْلا َبَجَوَل 5 ْزَل :اوُناَق
 ص افا

 5 ر ت TE . رص - م هم

 .ٌيِلْفَع طبر ِهِيَحِص الو ٍفيِلكَتلا عوُقُو نيَو

0) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 لكلا فک : ىهّنلا يِف هپ ُتَّلَكْمْلاَ "لعب لإ تيت آل (ةلأسَم)

 رن يفت : ريكو 007 /مِشاَع يا ْنَعَو . لغ
 هللا مرح يتلا سفنلا ن نولتقي الو# : ميركلا صنلا مامتو 54 58 :ةيآلا ناقرفلا ةروس
 ذلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضُي * ًاماثآ قلي كلذ لعفي نمو نونزي الو قحلاب الإ

 .(اناهم هيف

 ٤١. :ةيآلا رثدملا ةروس

 يدمآلل ماكحإلا 40/١. ىفصتسملا - اهيف - :رظنا ةفورعم ةدعاق لعفب الإ فيلكت ال
 عمج 4941/١. رينملا بكوكلا حرش . ٠١١/۲. ريرحتلا ريسيت .۸* ص ةدوسملا 0١

 عمج ىلع يلحملا حرش ۲۹۲/١. عماسملا فينشت .عماللا ءايضلا عم ۳۷۷/۱ عماوجلا
 .ه٥هص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 1٠١/١. عماوجلا

 ينبني ال هنأل داع هقفلا لوصأ يف ةلأسملا هذه ركذ ربتعا يبطاشلا ءامإلا :٠ نأ الإ
 ةلأسم لكا : ۳ 45/١ تاقفاوملا يف لاق ثيح .هيف نوع يه الو «هقف اهيلع

 ًانوع نوكت ال وأ «ةيعرش بادآ وأ ةيهقف عورف اهيلع ينبني ال هقفلا لوصأ يف ةموسرم

 .نم ريثك هقفلا لوصأ نع جرخي اذه ىلعو ...ةيراع هقفلا لوصأ يف اهعضوف «كلذ يف
 ةلأسمو «عضولا ءادتبا ةلأسمك اهيف اهولخدأو نورخأتملا اهيلع ملكت يتلا لئاسملا

 ًادبعتم ةي يبنلا ناك له ةلأسمو «مودعملا رمأ ةلأسمو ؟ال مأ فيلكت يه له ةحابإلا
 .ها.«لعفب الإ فيلكت ال ةلأسمو ؟ال مأ عرشب

 :بهاذم هيفف ىهنلا ىف هب فلكملا امأو «لعفلا رمألا يف هب فلكملا نأ فالخ ال

 ءءاهتنالا :فكلا ىنعمو .لعف وهو «فكلا :ىهنلا يف هب فلكملا نأ :لوألا بهذملا
 نباو ء۲۷ - ۱۲۹/۱ ماكحإلا يف يدمآلا هححص .هنع يهنملا نع فارصنالا وهو
 بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو .رصتخملا يف انهو ۴٤ص ىهتنملا يف بجاحلا
 .«مهريغو انباحصأ نم ءاهقفلا دنع حصألا وهو» :49؟/١ رينملا

 كرحتت ال :هل لاق اذإف ءدضلا لعف وه كلذ ىف هب فلكملا نأ :يناثلا بهذملا

 .روهمجلا ىلإ بوسنملا وهو .ةكرحلا داضي ام لعفا :هانعم
 دضلا لعف تايئزج نم سفنلا فك نأل ؛لوألا بهذملا دوصقم وه اذه نأ رهاظلا
 ٤۹۲/١. رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هنع هلقنو يناروكلا هلاق امك

 - :وه («كرحتت ال يف هب فلكملاف . لعفلا ءافتنا :وه هب فلكملا نأ :ثلاثلا بهذملا

 هاب



(1) 

00 

 :e ت r ١ ع 2س هد 2

 دِيَع هلال ؛ٌروصتي ي الو هلم هلوصخ : ”ىَعُدَتْسُم ناكل ءناك ول :ائل

 ٤ o 0 عوير “o وب o 7 ءِ
 ©٠ اقل یّلوَق دحاک هل رودقُم ريع هنآ عْلَمب َبيِجأَو .هل 8 آ روُدُقَم

 نباو 2177 - ۱۲١/۱ ماكحإلا يف يدمآلا هبسن .ةكرحلا مدع وهو «لعفت ال» سفن
 عم ۹/۲ جاهنملا يف يواضيبلاو ءرصتخملا يف انهو .۴٤ص دل ة بجاحلا
 ىبأ ىلإ جاهبإلا

 سفن لاثملا اذه يف هب فلكملاف» :۲۹۳ - ۲۹۲/۱ عماسملا فينشت ت يف م يشكرزلا لاق

 وبأو ءهب فلكم وه ام ةقيقح ىلإ اورظن روهمجلا نأكو «ةكرحلا مدع وهو «لعفت ال»
 جاهبإلا :رظناو .ةدوجولا يف هنع يهنملا لوخد مادعإ وهو ءدوصقملا ىلإ رظن مشاه
 ٠ .الال - 75/9 يكبسلا نبال
 .هنع يهنملا كرت دصق يهنلا لاثتما يف طرتشي هنأ : عبارلا بهذملا

 ةينب يفتكي لهو» :هلوق يقارعلا نيدلا يلو نع ۳۷۸/١ عماللا ءايضلا بحاص لقن
 مث .هرظن هيف ؟هنع يهنم لك يف ةصاخ ةين نم دب ال وأ ءةلمجلا يف تايهنملا كرت

 .ها.«فؤورعم ريغ لوقلا اذهو» :لاق ٠

 هعم دصقي نأ ريغ نم هسفنب دوصقملا درجملا كرتلا نيب ليصفتلا :سماخلا بهذملا

 ءةينلا هيف تبجو اذهلو ؛دوصقم هيف فكلاف ء«موصلاك لعفلاب هيف فيلكتلاف ءهدض
 ا هيف فلكملاف رمخلا برشو انزلاك هدض عاقيإ ةهج نم دوصقملا كرتلا نيبو

 نأ حيحصلاو» :لاق ثيح 40/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مالك رهاظ وه لصفملا اذهو

 انزلا امأو .ةينلا هيف طرتشت كلذلو ؛دوصقم هيف فكلاف موصلا امأ ءمسقنم هيف رمألا

 الو بقاعي الف كلذ هنم ردصي مل نمو ءامهلعاف بقاعيف امهلعف نع يهن دقف برشلاو
 مل نم امأو .هلعف ىلع باثم وهف «نكمتلا عم امهنع ةوهشلا فك دصق اذإ الإ باثي

 ءيش هنم ردصي مل هنأل ؛باثي الو هلعف ىلع بقاعي الف هلعف نع يهنملا هنم ردصي

 سبلتلا هنم دصقي الو «شحاوفلا هنم ردصت الأ عرشلا دوصقم نوكي نأ دعبي الو

 ۰ .ها .«اهدادضأب

 يف ناسنإلا ىلع بجاولا نأب «مالعألاو لئالدلا» باتك يف يفريصلا مامإلا حرصو
 :رظنا .فكلاو داقتعالا نم لاحلا لوأ ىلع وهو ءاهميرحت داقتعا اهركذ اذإ تايهنملا

 ۳۷۸/١. عماللا ءايضلا ۲۹٤. - ۲۹۳/۱ عماسملا فينشت
 . (ىعدتسماا لدب (ًايعدتسملا :ش : : يف

 اذهلو ؛هبستكمو دبعلا رودقم لعفلا يفن نأ ىلإ هيلوق دحأ يف ينالقابلا يضاقلا بهذ

 ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه يف يضاقلا مالك رظنا .انزلا كرتب فلكملا حدمي

 ٤١/١. رصتخملا نايب .(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر ۱١۷/١. يدمآلل ماكحإلا 70١

 ةياهن عم ۳٠۹/۲ تيخب خيشلل لوصولا ملس . رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .لوسلا

o۸ 



 اَرَنأ يِضَمْقَت ٌةَرْدْمْلاَو .2"'![ُمَدَعْلا] َرَمَثْساَو ءاَموُدْعَم ناک ُهّنأِ درو و
(RIت  

 .٠ همقو 3 المع

 ُهَعَنَمَو <« + ا لو فيلا ع : ٌيِرَعش شل لاق (ةلأشم)

 8 ُهَدْعَب ُمِطَمْنَي الق ءوِسْفَتِل ُهَقَلَعَت َّنَأ ْحْيَّشلا د ا ْنِإَف .©*ةةَكِرَمْعُمْلاَو ٠ املا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 ٤١١/١. رصتخملا

 ملو «مدعلا رمتسا هدعبو «فلكملا دوجو لبق ًامودعم ناك لعفلا نأب باوجلا اذه در (۲)
 يضتقت ةردقلا نأل ؛يفنلا كلذ يف رثأ هل ناكل هتردقب لصح ول هنأل ؛هتردقب لصحي
 لبق هلاح ىلع فلكملا دوجو دعب لعفلا يفن نأل ؛هيف فلكملل رثأ الو ءًالقع ًارثأ
 .(ب/؟8 ةقرو)و (أ/۲۸ ةقرو) بجاحلا عفر ٤١/١. رصتخملا نايب :رظنا .هدوجو
 ٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .فلكملل رودقم ريغ لعفلا يفن نأ ملسن ال انأل ؛رظن درلا اذه يف بجاحلا نبا لاق (۴)
 دجو نأ دعب هنأ الإ فلكملا دوجو لبق ًاققحتم ناك نإو لعفلا يفن نأل كلذو
 يفن ءاقب فكلا اذه عبتي لعفلا نع فكو اهعطي ملو لعفلا ىلإ هسفن هاعدو فلكملا
 .هجولا اذه نم هب ًافلكم لعفلا ىفن نوكي نأ زوجيف «فلكملا ةردق رثأ وهو «لعفلا
 حرش .(ب/۲۸ ةقرو)و (أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر 48١/١. رصتخملا نايب :رظنا
 .7/9 رصتخملا ىلع دضعلا

 فيلكتلا عاطقناب لوقلا - بجاحلا نبا  بسن» 17/١: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق (5)
 مالك حيرص ةلأسملا يف خيشلل سيلف «ديجب سيلو خيشلا ىلإ لعفلا ثودح لاح
 .«هبهذم اياضق نم ىقلتي كلذ ناك نإو

 نبا خيشلا نأل ؛بجاحلا نبا خيشلا ىلإ هتبسن يف ًاقيقد سيل انه يكبسلا نبا مالك
 هترابعو .لعفلا ثودح لاح فيلكتلا عاطقنا مدع يرعشألا مامإلا نع لقن بجاحلا
 .لمأتف .«يثوُدُح لاح لْغِفب ٌفيِلكَتلا ْعِطَقْنَي آل : يِرَعْشألا َلَأَق» :ةحضاو صنلا ىف

 ؟هب ًارومأم ريصي ىتم هب رومأملا لعفلاو ؟ ًارومأم ريصي ىتم رومأملا نأ يف ءاملعلا فلتخا (ه)
 هجوتي له .فلكملا ىلإ رمألا هيف هجوتي يذلا نمزلا يف مهنيب ىرج فالخلا نأ :يأ

 :نيبهذم ىلع ؟لعفلاب هسبلت لبق وأ هسبلت دنعو لعفلاب هسبلت لاح هيلإ
 نيفلكملا ىلإ هجوتي الو .طقف لعفلا ةرشابم دنع هجوتي فيلكتلا نإ :لوألا بهذملا
 دنع بوجولا ةقيقحب مالعإلاو راذنإلا اهب دصقي ةرشابملا لبق رماوألا نوكتف ءاهلبق
 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق هبو .مازلإلا اهنم دوصقملاف ةرشابملا دنع امأ .عوقولا

 نباو «ىسيع نب دمحمو «ةلزتعملا نم راجنلاو «جاهنملا يف يواضيبلاو ۳۲
 < .قارولا ىسيع وبأو «يدنوارلا

۳۹ 



 2 هم؟ ت 2. م هوم .٠ 7 ت e 2 2 20 م
 رهو ٍدْوجْوَمْلا داجيإب فيلكتف «قاب ييلكتلا زيجنت نأ دارا نإو ءاصْيأ

 .مازلإ فيلكت وهو «لعفلا ةرشابم لبق فلكملا ىلإ هجوتي فيلكتلا نإ : يناثلا بهذملا =

 .نييلوصألا روهمج لاق هبو
 ؟ال وأ ةرشابملا لاح رمتسي له ةرشابملا لبق هجوتي هنأب نولئاقلا روهمجلا فلتخا مث

 :نيلوق ىلع
 .لعفلا ةرشابم لبق فلكملا ىلإ هجوتي ففيلكتلا نأ :يأ .ةرشابملا لاح رمتسي :لوألا

 .ةرشابملا دنع هيلإ هجوتيو
 .نييلوصألا رثكأ لاق هبو .مازلإ فيلكت :نيتلاحلا يف فيلكتلاو

 هثودح لبق ,لعفلاب فيلكتلا زاوج ىلع سانلا قفتا» : 1717/١ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 هقلعت زاوج ىف اوفلتخاو «لعفلا ثودح دعب هعانتما ىلعو ءانباحصأ نم ذوذش ىوس

 ١ .«ةلزتعملا هافنو انباحصأ هتبثأف :هثودح نامز لوأ يف هب
 مامإ لاق هبو .هثودح لاح لعفلاب فيلكتلا عطقني لب ةرشابملا لاح رمتسي ال :يناثلا
 لوخنملا يف يلازغلاو 1١485 ١47(. ةرقف) ١944/١ ١45 ناهربلا يف نيمرحلا
 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هب حرصو .بجاحلا نبا هراتخاو .17 - ۱۲۲ص

 ‹«عطقني حصألا «فالخ لعفلا ثودح لاح فيلكتلا عاطقنا يفو» :لاق ثيح ١
 45١ص دمحأ بهذم ىلإ لخدملا يف ًاضيأ ناردب نبا هب حرصو .«يرعشألل ًافالخ
 .ةلزتعملا لوق وهو . .«لعفلا ثودح لاح فيلكتلا عطقنيو» : لاق ثيح

 هب ئدتبي نأ زوجي ال رمألا نأ اندنعو» دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 بوجو ىلع هب لالدتسالا هعم نكمي نمزلا نم ًاردق همّدقت نم دب ال لب «لعفلا لاح

 .هأ .ةهب رومأملا

 : ةلأسملا هذه يف فالخلا ینبم

 :لاق مث ء۴٤٠ص بهذلا لسالس يف اهيف فالخلاو ةلأسملا يشكرزلا مامإلا ركذ

 ؟ هلبق وأ لعفلا عم ةعاطتسالا ىلإ تفتلي امنإ ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ملعا»

 ةردقب ًادوجوم لعفلا ناكل هلبق تناك ول اهنأل ؛لعفلا عم اهنأ هباحصأو خيشلا بهذمو

 .لعفلا لبق فيلكتلاف «ةقباس اهنإ :انلق نإف ءهيلع ةقباس اهنأ ةلزتعملا دنعو «ةمدعم

 4794/١. طيحملا رحبلا :رظناو .«ءانبلا ةيضق هذه .فيلكتلا هجوت هعم :انلق نإو

 مالكلا مئاظع نم» :(ب/۲۸ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق امك ةلأسملاو

 لوصأ يف ةلأسم ضمغأ يهو .«هقفلا يف ىودجلا ةليلق يهو .ةردقلا ماكحأ قئاقدو

 .45١ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاق امك هقفلا

 .195 1١94/١ ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يبأل دمتعملا .١77/؟ يزارلل لوصحملا .17 - ۲۲٠ص لوخنملا 45/١. ىفصتسملا
 17/4/١.- ناهرّب نبال لوصألا ىلإ لوصولا 177/١. يدمآلل ماكحإلا 17/١. نيسحلا

۳۹۰ 



 ب e h5 ها نا ب م ل -ام ةسوع هبل
 ذِئئيح ٌروَدَمَم :اولاق . فيلكتلا هدِئاَف ىِفَتْنَتَق ؛ِءالِيبالا ةحِص ِمَدَعِلَو «لاخُم

 .هانركذ اَمِب ٌعِنَتْمَي لب :ائلق .هب فيلكتلا َحِصَيْف ٠ قافتاب کا و "ع ا ا رج |

 گچ ک2

 ۲٠۷/١. يلحملا ىلع ينانبلا ةيشاح ٤۳۲١/١. رصتخملا نايب ١. جاهنملا حرش

 ريسيت .145١ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .۲۲۴/۱ ةضورلا رصتخم حرش

 لوصفلا حيقنت حرش ١5/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١41/5 ٠٤١. ريرحتلا

 ۱ عماسملا فينشت . ۲ عماللا ءايضلا ٤۹٥/۱. ريئملا بكوكلا حرش .45١ص

 .تيخب خيشلل لوصولا ملس هعمو ۳۲۹/١ لوسلا ةياهن

۳٣١ 
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 ؛َليِحَتْسُمْلا َرَّوَج ْنَم ٌضْعَب هب َلاَقَو .ٍفيِلُكّتلا طْرَش ُّمُهَمْلا (ةلأنم»

 . ءالتبإلا مدح

 َّحَصْلَو مدمن امك َةَعاَط هئم ِهِلِوُصُح ىَعْدَتْسُم تاک َّحَص ْوَل :انَل

 . مهما مدَع يف ٌءاَوَس امت اًمُهّنأل ؛ةَميهتلا فيلكت

 فقر ."”)ِناَرْكَّسلا ُقالَط َرِبُتْعا ِدَقَو «ْعَقَي ْمَل َّمِصَي ْمَل ول :ا

 فيلكتلا نأل ؛باطخلا مهفو لقعلا هيف طرتشيف «فلكملا وه :هيلع موكحملا ()
 هلوصح بولطم هب فلكملا نألو ؛لاحم مهف الو هل لقع ال نم باطخو «باطخ
 هب رومأملا َعاقيإ دصقي نأ بجي رومأملاو «رومأم هنأل ؛ًالاثتماو ةعاط فلكملا نم
 ال نم نأل ؛مهفلا دعب رّوصتُي امنإ كلذ ىلإ دصقلاو ؛لاثتمالاو ةعاطلا ليبس ىلع
 .رصبأ :رصبي ال نمل الو «عمسا :عمسي ي آل نمل لاقي الو .مهفا :هل لاقي ال مهفي

 نوكي نأ ؛هطرشو «فلكملا وهو :هيلع موكحملا» 87/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاق
 يبصلاو نونجملا باطخ لب < «ةميهبلاو دامجلا باطخ حصي الف «باطخلا مهفي ًالقاع

 دصقب الإ كلذ نكمي الو ءلاشتمالاو ةعاطلا هاضتقم فيلكتلا نأل ؛زيمي ال يذلا ٠
 رمألل نمضتم باطخ لكف .فيلكتلل مهفلاو دوصقملاب ملعلا :دصقلا طرشو «لاثتمالا
 فيك دامجلاك توصلا عمسي ي ال نمو ؟ مهنا :هل لاقي فيك مهفي ال نمف مهفلاب

 عمسي نمو ؛عمسي ال نمک رهف .مهفي ال هنكلو ةميهبلاك توصلا عمس نإو ؟ مّلكُي
 ةنكمم هّئبطاخمف «زيمملا ريغو نونجملاك تبثي الو لقعي ال هنكل ام ًامهف مهفي دقو
 .ها. ؛نكمم ريغ حيحص دصق هنم حصي ال هنأ عم هنم لاثتمالا ءاضتقا نكل

 :(ب/9 ةحول) رصتخملا راثآ جيرخت يف رّبْحلا ربْحلا ةقفاوم يف رجح نبا ظفاحلا لاق (۲)

 ۸۲ باب «قالطلا باتك ىف) أطوملا يف ام ىلع دمتغا - بجاحلا نبا يأ  هنأك»
 نب ناميلسلاو بيسملا نب ديعس نأ هغلب هنأ» :كلام مامإلا نع (088/؟ قالطلا عماج
 لف َلَتُق اذإو هقالط زاج ناركسلا قلط اذإ» :الاقف .ناركسلا قالط نع الئس راسي
 .«اندنع رمألا كلذ ىلعو :كلام لاق .«هب
 ال ناركسلا قالط نأ هنع هللا يضر نامثع نع تبث دقو» :رجح نبا ظفاحلا لاقو
 لجر لاق :لاق باهش نبا نع بئذ يبأ نبا ىلإ هدانسإب ارثأ ظفاحلا قاسو .«عقي
 دبع نب رمع يأر ناكف :لاق ناركس انأو يتأرما تقلط ينإ :زيزعلادبع نب رمعل
 هيبأ نع نامثع نب ناّبأ هثدح ىتح «هتأرما نيبو هنيب قرفيو هدلجي نأ ءانيأر عب ذيع

 = فيك :زيزعلا دبع نب رمع لاقف :لاق .قالط ناركس الو نوئجم ىلع سيل :

 ضن



 . هے م e ر ير ورب ماو
 «لمطلا لثقك «باَبْسَألا ليف ْنِم لب .فيلكت ُرْيَغ كلذ ناب َبيِجأَو .َُفالْنإَو

 "9ثكهُليِوُأَت ُبِجَي :اَنلُق . "”ىَراكُس ْمُتنََو ةالَّصلا اوبر ' ال :اول :
 ِهِعْنَمِل E َداَرُمْلا 3 ىَلَع امِإَو كٌمِلاَظ َتْنَأَو تم الد : لِ امِإ

 9 2 لاک ت لا

 ِفيِلَُتلا ُريِجنت ْدَرُي ْمَل موُدْعَمْلاب ُنَّلَعَتَي ُرَنَألا : مهو هانم

 ملو هدلجف :لاق .؟ اذهب نامثع نع ينربخي اذهو ,هتأرما ع نيبو هنيب قرفأ نأ ينورمأت =

 .«هتأرما نيبو هنيب قرفي
 نبا نع عيكو نع ةبيش يبأ نبا هجرخأ حيحص فرقوم اذهو» :رجح نبا ظفاحلا لاق
 حفاطلا ىلع لمحلاب نيلوقلا نيب عمجلا نكميو» :كلذ دعب لاق مث .«بئذ يبأ
 ىري نم باب قالطلا باتك ةبيش يبأ نبال فنصملا :رظناو .«ملعأ هللاو .ناوشنلاو
 .47ص بلاطلا ةفحتو ۳۹/٠. ًازئاج ناركسلا قالط

 )١( :ةيآلا ءاسنلا ةروس ٤١.

 نآرقلا ماكحأل عماجلا .5؟ 51/8 يربطلل نايبلا عماج : يف ةميركلا ةيآلا ريسفت رظنا (؟)
 88/6 يسولألل يناعملا حور .5948 7917/7 ريثك نبا ريسفت 5١54. - ۲۰۰/۰ يبطرقلل

 للعلا سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت ."9 ۔

 ءبرطلاو ءطاشنلا ئدابم هنم ترهظ يذلا وهو .لَمّثلا :ناركسلا نم دارملا نأ :يأ (۳)
 دضعلا حرش ٤۳۸/١. رصتخملا نايب ١11/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا .هلقع لاز امو
 ٠١/١. رصتخملا ىلع

 هنأ هيهن ةمكحو «ًابلاغ ركسلا ىلإ يدؤي هنأل ؛ًاركس يمس لقعلا تباثلا لمثلا يهن (4)
 ملعت ىتح :يأ لوقت ام ملعت ىتح تكسا :نابضغلل لاقي دقو .بضغلاك تبثتلا هعنمي

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا .ةيلكلاب هنع ملعلا يفن ضرغلا سيلو الماك ًاملع
 ٤۳۸/١. رصتخملا نايبو .۲

 ينيوجلل ناهربلا ۲٤٠٤/١. داشرإلاو بيرقتلا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يدمآلل ماكحإلا .556 - ۲۹۳/۲ يزارلل لوصحملا 817/١ ۸٤. ىفصتسملا 1

 ريسفت 549/١. رینملا بكوكلا حرش ٤۳۸ ۔ ٤۳۷/۱ رصتخملا نایب . ۱۳۱ ۔ 70١
 دعاوقلا .دعسلا ةيشاح عم ٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۳/۲ ريثك نبا
 ."5 2319 ص ةيلوصألا دئاوفلاو

 عمجو ةلزتعملل ًافالخ ءةلبانحلا ءاهقفو «ةرعاشألا دنع ًارومأم نوكي نأ زوجي مودعملا ()
 .ةيفنحلا نم

۳ 



 8 2 04 7 4 لآل ل

 , ©0هلْقَعْلا ُقَلَعَتلا ديرأ اَمّنِإَو

 هَِميِقَح ْنِم َّنَأل ءار ْنُكَي [ب0٠] / ْمَل هوب ْقّلَعَتَي ْمَل ْوَل :ائ
 ى دك

 .ٌِّلَزَأ َوْهَو ءَقلَعَتلا

 رنا

(1) 

(۳) 

(۳) 

 ةر o2 KZ o67 » (Dg - ۳) > .٠ وم مه . 1

 ال اًميِف َكِلَذِب ٌفِصَنَي اَمَّنِإ :ِديِعَس ُنْبا لاق َّمَت ْنِمَو ءْداَعْبِتيْسا َوُهَو «عا 4 يا د. ل را ت o MS FHF ° ب و ھر رار

 ناهربلا .198/؟ داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يدمآلل ماكحإلا ٠٠٠/١. يزارلل لوصحملا 88/١. ىفصتسملا 141/١. ينيوجلل

 يف جاهبإلا .45 ص ةدوسملا .16 - ٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١.

 ةقرو) بجاحلا عفر ۷ عماسملا فينشت .”الال/١ طيحملا رحبلا .31/7"5 ٠
 حرش 9/١"4. رصتخملا نايب ١55/١. تومحرلا حتاوف .(بر#»٠ ةقرو)و (أ/#٠
 لوحفلا داشرإ .594١ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم 681/١. رينملا بكوكلا
 .۱* ص

 نوكي نأ روجي مودعملا نأ «مودعملاب رمألا قلعتي نأ زوجي : مهلوق نم دارملا سيل

 ريغ مهدنع يبصلاو نونجملا نإف ؛ًامودعم هنوك لاح هب رومأملاب نايتإلاب ًارومأم
 «يونعملا قلعتلا :دارملا لب .مودعملا نم نيرومأملا ةجرد ىلإ برقأ امهو «نيرومأم
 يف ىلاعت هملع يف تباث وه يذلا مودعملاب ىلاعت هللا تاذب مئاقلا بلطلا قلعت وهو

 بلطلا كلذب ًافلكم ريصي ذئنيحف فيلكتلا طئارش عمجتساو دجو اذإ هنأ ىنعمب «لزألا .
 رينملا بكوكلا حرش ٤۳۹/۱. رصتخملا نایب .:رظنا .رخآ بلط ددجت ريغ نم ميدقلا
 فينشت 18/١ ١15. رصتخملا ىلع دضعلا حرش (أ/٠ ةقرو) بجاحلا عفر ها
 ./۱ عماسملا

 .أ :ةخسنلا نم ةطقاس ؛ربخو» ةظفل

 ةلزتعملا تلاق ةلأسملا هذه نمو» :١”54ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا لاق
 نكي ملو ءرومأم الو رمأ دوجو اولاحأ امل مهنأل ؛ينزاملا لاق امك .نآرقلا قلخب
 ءافتنال ؛رمألا لوصح ليحتسيف «هاهنيو هرمأيف ءدحأ لزألا يف هناحبس هللا عم
 قلخب لوقلا تضتقا مهدنع ةميظع ةدمع هذهو .مالكلا لوصح ليحتسيف .رومأملا
 مدق يفن اهنع أشني نأ امإ هنإف ءةلأسملا هذه ةبوعص لصاحلاف» :لاق مث .«نآرقلا
 تابثإ وأ «نيرومأملا قئالخلا مدق تابثإ هيفو مالكلا مدق تابثإ امإو «ةلزتعملاك مالكلا
 لوصحملا :رظناو .«مالكلا قئاقح نع راع ميدق مالك تابثإ امإو «رومأم الو رمأ
 ش 81/١". طيحملا رحبلا ٠١۷/۲. يزارلل

۳4 
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 اًدَذَعَت ُبِجوُي آل ِتاَمْلَعَتُمْلا رابعا ٌدْدَعَتلا :اًنلق .ُدَدَعَتلا ْمَرلَي :اولاق

 مالكلا تابثإ :ةلأسملا هذه لصأ» : ۳۳٠ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا لاق
 عامجتساو «نيقولخملا دوجو لبق ًايهنو ًارمأ لزألا يف ىمسي له هنأو «يسفنلا
 ؟ال وأ يهاونلاو رماوألل مهطئارش

 ال هنأ ىلإ ةنسلا ةمئأ نم ىسنالقلا سابعلا وبأو بالك نب ديعس نب هللا دبع بهذف

 1 .رومأملا دجوي ىتح كلذب فصتي
 ىلع مودعملاو .ًاربخو ًايهنو ًارمأ هنوكب فصتي مل هنأ ىلإ نسحلا وبأ خيشلا بهذو
 ۳۷۷/١. طيحملا رحبلا :رظناو .«دوجولا ريدقت ىلع يلزألا رمألاب رومأم هلصأ
 .508/ لوصحملا ىلع يناولعلا هط روتكدلا تاقيلعتو ٠٥۷/۲. يزارلل لوصحملاو

 ناطقلا بلك نباب فورعملا ءدمحم نبا وأ ديعس نب هللا دبع :وه ديعس نبا -

 دعب يفوت ءنومأملا مايأ يف نيملكتملا ةمئأ دحأ (ىئعمو ًاظفل فاطخك بالُكو) يرصبلا

 قلخ» باتكو ««تافصلا» باتك :اهنم .ةلزتعملا ىلع درلا يف فيناصت هل .ةرجهلل ٠١
 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .«ةلزتعملا ىلع درلا» باتكو «لاعفألا
 ٥۹/٦. نيفلؤملا مجعمو .5966 ص ميدنلا نبال تسرهفلا 4 #٠ نازيملا ناسل 7
 دبع لاق باطخلل عماس جراخلا يف دوجوم قلعتم نودب رمألا ققحت داعبتسا لجأ نم

 هللا مالك فصتي امنإ ربخلاو يهنلاو رمألا نإ :يسنالقلا سابعلا وبأو ديعس نب هللا
 الف ءاهنم ءيش لزألا يف تبثي ملو ءلزألا ضيقن وه يذلا لازي ال اميف اهب ىلاعت
  ربخلاو يهنلاو رمألا  ةثالثلا نيب كرتشملا رمألا :ميدقلا لب .ًاميدق اهنم دحاو نوكي
 مكحلاو «لزألا يف مالكلا تابثإ :نيتحلصملا نيب اعمج دقف .مالكلا وه يذلا
 .داعبتسالا عفرل بجوملا ربخلاو يهنلاو رمألا ثودحب

 .447 44١/١ رصتخملا نايب .(ب/#٠ ةقرو)و (أ/٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .ينازاتفتلا دعسلا ةيشاح عم .15 - ١6/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 عاونأ ربخلاو يهنلاو رمألا نأ يسنالقلا سابعلا يبأو ديعس نب هللادبع لوق ىلع دروأ
 نوك ريدقت ىلع لزألا يف مالكلا دوجو ليحتسي ٍظئنيحف ءهاوس هل عون الو مالكلا
 نم دحاو ققحتي مل اذإو ءهعاونأ دحأ يف الإ دجوي ال سنجلا نأل ؛ةثداح هعاونأ
 .هيف وه ققحتي مل لزألا يف هعاونأ

 55١/١ ٤٤١. رصتخملا نايب .(ب/#٠ ةقرو)و (أ/ر#٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 .ينازاتفتلا دعسلا ةيشاح عم ٠١/١ - ١١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

۳16 



 را
 ؛ هيْفَو “دنع ِهِعوُقُو ٍطْرَش َءاَقِنا ُرهآلا َمِلَع اِ ٌفيِلكَتلا حصي (ةَلَأْسَم)

 0 (©"9ةَلرَتْعُمْلاَو ُماَمِإلا َفَلاَحَو ِءِتْقَوْلا َْبَق ْمَلْعُي َكِيَّذَِف

 .قايسلا هيلع لد أطخ وهو «دنع» لدب «لبق» ش :يف )١(

 كلذ عوقو طرش ءافتنا ُرمآلا َمِلَع ٍلعفب فيلكتلا حصي له :يف نويلوصألا فلتخا (۲)
 :نيلوق ىلع ؟ال وأ هتقو دنع فلكملا نع لعفلا

 .نييلوصألا رثكأ لاق هبو .حصي :لوألا لوقلا

 ء(۲۸ ةرقف) 90/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق هبو .حصي ال :يناثلا لوقلا
 .هيف ةدئاف ال لاحملاب .فيلكت هنأب كلذ اوللعو .ةلزتعملاو

 لاحملاب سيل هنأو ءهتحص قحلاو» 70/١": طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق

 دئاوف هلو «نوکی ال هنأ ملع امب هدبع رمأي نأ ىلاعت ميدقلا نم زوجيو ءءيش يف
 : ةثالث

 .لعفلاب زوجي امك داقتعالاب دبعتلا زوجيو «بوجولا داقتعا :اهادحإ

 كلذ ىلع تامو «فيلكتلا ةفص ىلع تقولا هكردأ نإ هلعفي نأ ىلع مزعلا :ةيناثلا

 .بقاعيف مزعي ال وأ «باثيف
 هذهل ةححصم ةدئاف هيف نوكيو «فطلو ةحلصم فلكملل هيف نوكي نأ زاوج : ةغلاثلا

 يردي ال «باطخلا تقو هنإف «تقولا كلذ ىلإ هئاقب يف فلكملا كش وهو «ةدعاقلا
 رئاس عاطقناك «هتومب هنع فيلكتلا اذه عطقنيو ؟ال وأ لعفلا تقو ىلإ ىقبي له
 .ها .«ةرركتملا فيلاكتلا

 : ةلأسملا هذه يف فالخلا أشنم

 لوألا ىلعف ؟ًاضيأ ءالتبالا وأ ءطقف لاثتمالا يه له فيلكتلا ةدئاف نأ فالخلا أشنمو
 .حصي يناثلا ىلعو ‹ حصي ال

 يف نج وأ تام اذإ ناضمر راهن يف .عماجملا نأ :ةيعرفلا فالخلا اذه دئاوف نمو

 مل هنأل ءال يناثلا ىلعو ءمعن لوألا ىلعف ؟ةرافكلا هتكرت يف بجي له راهنلا ءانثأ
 .هتقو دنع هعوقو طرش ءاهتناب ملعلل ؛ًارومأم نكي

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ۲۹۹4/١ - ٠٠". عماسملا فينشت :يف ىرخأ دئاوف رظناو

 | ٤۹۷/۱. رينملا بكوكلا حرش . ۹۸٥۱ص

 7/١"1. يدمآلل ماكحإلا 40/١. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 دعاوقلا 7994/١ *٠. عماسملا فينشت .110/7؟ ريرحتلا ريسيت .068ص ةدوسملا
 ٠١١/١. تومحرلا حتاوف ٤۹۷/۱. رينملا بكوكلا حرش . .1 68ص ةيلوصألا دئاوفلاو

 دضعلا حرش el طيحملا رحبلا 55١. - ۲۱۹/۱ يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح
 .15١/؟ رصتخملا ىلع

۳۹۹ 
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 وَ :اًضُيأَو < ةَنِداَح وأ ٍةَميِدَق ٍةداَرِإ ْنِم ِهِعوُقُو طَْش ْلُصْخَي ْمَل هَ مدل ؛اَذَبَأ

 نإ معي ال هب ‹ ْعِطَقْنَي ُهَعَمَو ُهَذْعَب ال ؛ ؛ٌفيِلَكَت ْمَلْعُي ْمَل َّعِصَي مل

 للاب كيو ٠ ءاّدَبَأ 0 ا ار 0 ا . ا ايت ضر
 وجو 20ج ه1 -

 ا و ينا

 . "نكمل لب ميرحلاو بوُجْوْلا يتَّمَحَ 0

 لوهجم وهو .ًادغ دبعلا ءاقبب طورشم اذه نإف «ًادغ مص» :هدبعل ديسلا لوقي نأ لثم )١(
 444/١. رصتخملا نايب :رظنا .ىلاعتو هناحبس هللا رماوأ ىف كلذ روصتي الو .رمآلل

 501/١. عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم ۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 - بجاحلا نبا يأ - فنصملا لقنو» :(أ/#١ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)

 .«رظن هيفو ءقافتالا هيلع
 ءطرشلا عوقو مدعب رمآلا لهج عم امأو» 01/١": عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 نبا يأ - فنصملا هلاق اذك «قافتالاب حصيف ءدغلا يف بوثلا ةطايخب هدبع ديسلا رمأك

 مالك يف : يدنهلا يفصلا لاق نكل «بجاحلا نبال اعبت  عماوجلا عمج يف يكبسلا

 ها . هيف فالخب راعشإ مهضعب
 .أطخ وهو كاًطِسَوَتُم» أ : يف امأ .هاَعِسّتُم» لدب «اًعسوُم» ش :يف (۳)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«ُهاَنْضَرَق» لدب اَنْضَرَقا لصألا :يف (6)
 ٠١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 444/١. رصتخملا نايبو .(أ/#١ ةقرو) بجاحلا

 .ش «لصألا :يف تسيل ةدايزلا هذه ِنْكَمّنلا َلْبَق ميِرْخَملاَو اَنَمَز اَنَمَز ُهاَْضَرَقا أ :يف (5)
 .ليلق دعب يتأيس يذلا يضاقلا مالك نم يه امنإو ءانه اهل لحم الو

 .ش ءأ :نم ةطقاس «ملسو هيلع هللا ىلص» ةملك (5)

 نيب فالخ ال هنأ هللا مكقفو  اوملعا» :۲۸۲/۲ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق (۷)

 فلكملا نوك بوجو يف - ةيردقلا نم مهيلع فالخلا ثدحم لبق - ةمألا فلس
 هنأب ملاع هنأ ريغ «تاروظحملاو بونذلا بانتجاو تادابعلا لعفب رومأم هنأب ًاملاع

 فيلكتلا همزلي نم ةفص ىلع هنوكو .لعفلا بوجو نيح ىلإ هئاقب ةطيرشب كلذب رومأم
 لعفب انرمأ ىلاعتو هناحبس هللا نإ :ةبطاق نوملسملا لوقي كلذلو ؛هانيب ام ىلع

 كلذب ىلاعت هرمأ نوكي نأ دب الو .تامرحملا كرتبو ءهدعب امو ٍدَغ يف تادابعلا

 -فيلكتلا لاوزل عيمجلا داقتعال ؛نيفلكملا ةفص ىلع مهنوكو .مهئاقبب ًاطورشم
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 رظناو .«انفصو ام طرشب فلكم هنأ تبثف «هارجم يرجي امو توملا عم هطوقسو =

 477/١ داشرإلاو بيرقتلل ينيوجلا مامإلا صيخلت يف ًاصخلم ينالقابلا يضاقلا مالك
 .(؟51؟ ىلإ 48١ ةرقف) نم

 ىلإ لوصولا ٠١/١ - ٠٠. ىفصتسملا :يف ةلأسملا هذه يف عامجإلاب لالدتسالا رظناو

 159/١. ناهرب نبال لوصألا

 ٠۹۷/۱ ناهربلا يف لاق ثيح ينالقابلا يضاقلا ىلع ليلدلا اذه ينيوجلا مامإلا در دقو
 :امهدحأ نمضتي :نيكلسم هللا همحر  ىضاقلا كلسو» ۱١۹١(: ء١1۹٠ ةرقف)

 اذه ةلزتعملا رهظأ نأ لبق ةبطاق نوملسملا عمجأ :لاق هنأ كلذو «ضحملا بيغشتلا
 قالطإ مزتلاو «كلذ ىبأ نمو .نيرومأم مهنوكب ملع ىلع نيفلكملا نأ ىلع يأرلا
 لهأ مغارو «ةعيرشلا تهاب دقف ءًارومأم هّئوك ملعي نم ةطيسبلا ىلع سيل هنأب لوقلا

 تاقالطإ نإف ؛هءارو ليصحت ال ليوهت  هنع هللا يضر  هركذ يذلا اذهو .عامجإلا
 .رهاظلا مهافتلاو فرعلا مكح ىلع لمحت امنإو «قئاقحلا ذخأم ىلع ضرعت ال عرشلا

 ةفاضإ نيملسملا قالطإكو ءاهلوانت مرحملا امنإو ءرمخلا ميرحت عرشلا قالطإك اذهو
 ' هناحبس هللإلا تارودقم نم حابشألا نم حاورألا قاهزإ نأب عطقلا عم لتاقلا ىلإ لتقلا

 .ىلاعتو

 تبثي مكحلا نأ هبهذم نم نإف «خسنلا يف هلصأ ىلإ تفتلي : يضاقلل يناثلا كلسملاو

 ىلع رمألا هجوت اذإ :كلذ ىلع ًايئاب لاقف .خسنلاب هتوبث دعب عفرُي مث اعطت
 .اعطق الو باطخلا مكح ققحت دقف ءهناكمإ نامز لوأ هتوم ضرف مث «بطاخملا

 .خسنلا يف هيلع انهبن امك ًاعطق تبث ناك ام هعاطقناب عطقنا ناكمإلا عطقنا نإف

 الو ءرمألا هجوت طرش ناكمإلا نأ ملسي يضاقلا نإف ؛طوقسلا ةياهن يف يدنع اذهو
 توبث دقتعي فيكف .«نكمتلا لاوز رمألا لاصتا ريرقت دعب نيبت اذإف .نكمتم الإ رمؤي

 انيبت انأب قالطإلا الإ كلذ ناب اذإ - هجو الو .ناكمإ ال نأ رخآ ناب دقو ؟ فيلكتلا

 عطقلا عم الإ فيلكتلا رمأ هجوتب عطقلا هجوتي الف ءًاهجوتم نكي مل رمألا نأ

 ديزم روصتي ال ةيهيدب ةمسق هذهو .ناكمإ ريغ نم فيلكتلا داقتعا عم وأ «ناكمإلاب
 .ها.5كلذ يف ةلزتعملا ىلإ يزَع ام راتخملا نأ ةثحابملا نع جرخ دقف .اهيلع

 نوك ملعي فلكملا نأ معزن انإف نحن امأو» :(407 ةرقف) ٤٥/١ صيخلتلا يف لاقو

 عقوت ىلإ بوجولا ةمادتسا يف هفقوت لوؤيو «عطقلا لحم يف هب عطقنو ءًارومأم هسفن
 مالسإلا لهأ نإف ءةبطاق نيملسملا عامجإ هيلإ انرص ام ىلع ليلدلاف ءءاقبلاو مارتخالا

 هجوت ىلع اوعمجأ كلذكو نيفلكملا ىلع تامرحملا نع يهنلا هجوت ىلع اوعمجأ

 بجاحلا عفر :رظناو .«ةيرفلا مظعأ اذه يفو «نيبطاخملا نم دحأ ىلع يهنلاو رمألا

 = ٤٤١/١. رصتخملا نايب .(ب/١۳ ةقرو)
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 دأب َبيِجْأَ .هيِف اطْرَش ٌُناَكْمِإلا نكي ل ص رَل :“ةلرَعْعُمْلا

 ٍعاَمجَتْساَ هَتْقَو دنع َةَداَع ُهَلْعِ ىّنأَتَي امم َنوُكَي نأ ًطودْمَمْلا َناَكْمِإلا

 َحِصَي الأ مرلي اًضْيَأَو «عارلا لَحَم َعوُقُولا طر د َوُه يِ ُناَكْمِإلاَو ِهِطِئاَرَش

 ةد راف اًميناب ]1/1۸[ / َبيِجْأَ .ٍروُمأَمْلا مْلِع م ت َّحَصَل حص 1 اونا

 . 9ةَهاَركْلاَو رْشبْلاَو ؛ مْرَعْلاِ يِصْعَيَو عيطي اَذَعَو ءٍفيِلُكَّتلا

(1) 

 هيف

 فيلا

 کچ 2

 أ ‹لصألا : يف ةدوجوم ريغ يهو «تلاق» ةظفل ةدايزب «ةلزتعملا تلاق» ش :يف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٤٤١/١ رصتخملا نايبو «(ب/“١ ةقرو) بجاحلا عفرو
1/۲ 

 : يف ةدوجوم ريغ يهو ««ًاقافتا» ةظفل ةدايزب .«أقافتا رمآلا لهج عم» ش :يف
 دضعلا حرشو «(ب/١١ ةقرو) بجاحلا عفرو ٠٤٤۷/١ رصتخملا نايبو أ «لصألا

 ٠١/١. رصتخملا ىلع

 فيلكتلا حصي ال امنإ قافولا لحم نإف ؛قرفلاب ةلزتعملا لوق نع بجاحلا نبا باجأ

 ملع اذإو .هيلع مزعلا وأ لاثتمالا امإ فيلكتلا ةدئاف نأل ؛فيلكتلا ةدئاف ءافتنال ؛هب
 .يصعي الو عيطي الف لعفلا ىلع مزعي ملو ءهنم لاثتمالا عنتمي لعفلا عانتما رومأملا

 دقو ءرشبلاو مزعلاب عيطي دق لعفلا عانتما رومأملا ملعي مل اذإ هنإف عازنلا لحم فالخب

 .ةهاركلاو كرتلاب يصعي
 رينملا بكوكلا حرش 444/١. رصتخملا نايب .(ب/١١ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 ."الا*/١ طيحملا رحبلا .دعسلا ةيشاح عم ١1/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش . ۱
 ۱ عماسملا فينشت ٠ 1 تومحرلا حتاون E ° 0 ريرحتلا ريسيت
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oq FÊ نع س . EK ءُساَيِقلاَو ءَعاَمجِإلاَو سلاو ءٌباَتَكْلا :ةيعزشلا ةليألا 
 ًْ ق ي 1

 237لآل ُدِتْسالاَو ,

 م ر۹ و و همم. ع قفزت 0 - 0 م 2 7 ت

 ةمئياق « نيدرمم نيب هبسي يهو 3 ّيِسمْنلا م الكلا ىلإ ةعجار يهو

 َةَبْسُتلا ٍتناكَل ءوب ْمُقَت ْمَل ْوَلَو روض ةَبْسّتلاِ ُمْلِعْلاَو لم َءُمْلاِ ro ا م2253 of هس 1 هم ص -

 .بولطملا ىلإ دشرملا قيرطلاو ليلدلا بلط نم لاعفتسا وه :ةغللا يف لالدتسالا )١(

 وأ ًاصن ليلدلا ناك ءاوسو «ليلدلا ركذ ىنعمب ةرات قلطي هنإف : حالطصالا يف امأ

 نع .ةرابع وهو ةلدألا عاونأ نم صاخ عون ىلع ةرات قلطيو .هريغ وأ ًاسايق وأ ًاعامجإ

 .ًاسايق الو ًاعامجإ الو ًاصن نوكي ال ليلد

 ٠ جاجحلا بيترت يف جاهنملا ."51/4 يدمآلل ماكحإلا :يف لالدتسالا فيرعت رظنا

 ريسيت .”4ص يناجرجلل تافيرعتلا .450«ص لوصفلا حيقنت حرش .١١ص يجابلل

 .44١ص ةفرعملا طباوض .۳۹۷/۲ رينملا بكوكلا حرش ۱۷۲/٤. ريرحتلا

 ىتح ليذلا ةليوط ةلأسم يهو «نيدلا لوصأ لئاسم مظعأ نم يه يسفنلا مالكلا ةلأسم (0)
 ةيريتسملا مالسإلا ةمئأ اهيف فلتخا كلذلو ؛اهلجأل الإ مالكلا ملع مسي ر هنإ :ليق

 .ًانيابتم ًاريثك ًافالتخا مهب ىدتقملا

 رينملا بكوكلا حرش .۲۳۷ص يناجرجلل تافيرعتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا رظنا

 رصتخملا نايب .(أ/#” ةقرو) بجاحلا عفر .415 - ۹۲۱/۲ عماسملا فينشت .5

.f/۱۲۷۳ - ۲۷۲/۱۳ يرابلا حتف . 

 . يهو لدب اوهواأ : يف )۳(

 نيب يأ - نيدرفملا نيب يب ةبسنلاب ينعنو .ملكتملاب ةمئاق نيدرفم نيب ةبسن يسفنلا مالكلا )4(

 ثيحب «يدافإلا دانسإلا ةهج ىلع هيلإ هتفاضإو ءرخآلاب امهدحأ قلعت - نيدرفملا نيينعملا

 .ًايدافإ ًادانسإ ظفللا كلذ ناك ءاهانعم يدؤيو اهقباطي ظفلب ةبسنلا كلت نع رْبْع اذإ

 : 174 ص نيدلا لوصأ يف نيعبرألا يف يزارلا رخفلا هلاق ام ملكتملاب ةبسنلا مايق ىنعمو

 روصت هسفنب ماق ةغيصلا هذهب ظّملتي نأ لبقف «ءام ينقسا :هريغل لاق اذإ صخشلا ن نإ»

 ىنعملاو «يسفنلا مالكلا وه اذهف .امهنيب ةيبلطلا ةبسنلاو ءءاملا ةقيقحو .يقسلا ةقيقح
 .ها . (هنع ليلدو ءهنع ةرابع «ءام ينقسا» :هلوق ةغيصو « سفنلاب مئ داملا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳/۲ تومحرلا حتاوف ١1١/7. رينملا بكوكلا حرش : رظناو

1/۲. 

 =وه ام ىلع مولعملا. ةفرعم ملعلاو» : ١١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا يف يجابلا لاق ()

 ضم



 ٍلَقَعَت ىَلَع اًهُلِوُصُح فق هوي ال هج ةَمِجِراَخْلاَو ءاَمُمْريَع آل ْذِإ هي ٌةَيِجِراَخْلا 2 عام

 .ٌةَقَوَتُم ِهْذَهَو ِنْيَدَرْْمْلا

 سفن مزل ام :يرورضلاف «ءيرظنو يرورض :نيمسق مسقني ثدحملا ملعلاو .هب =

 .هيف كيكشتلا الو ءهنم جورخلا الو ءهنع كاكفنالا هنكمي ال ًاموزل قولخملا

 .«لصف الب ٌهَبِيَمَع عقوو «لالدتسالاو رظنلا ميدقت ىلإ جاتحا ام :يرظنلا ملعلاو

 امف 1۸۸ 185/١. داشرإلاو بيرقتلا :يف هيف ليق امو ءهماسقأو ملعلا فيرعت رظنا

 .اهدعب امف ٠١7/١ ناهربلا .تاقيقحتلا عم ۲۹٠ص ينيوجلل تاقرولا .اهدعب

 يف جاهنملا .١٠5ص يناجرجلل تافيرعتلا 88/١. يزارلل لوصحملا 0 ا

 .45 - ٩٩/۱ رصتخملا نايب .۲۲۳/۱ عماسملا فينشت . ۱۱ص يجابلل جاجحلا بيترت
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 باتكلا 28 ١-

 . ي ٍةَروُسب ٍزاَجعِإلِل ٍ؛ُلَّزَمْلا ملكا َوْهَو .0"2نآَرُقْلا :ُباَتِكلا
2 

 اَمِب ِءْيَّشلِل ل دح . "رناوت ٍفَحْضْمْلا يفد َنْيَب َلِقُن اَم» : مُهْلْوَقَو

 ش . ندا ِرّوَصَت ع عرف هَلُقَتَو ءٍِفَحْضُمْلا د ٌدوَجو ل ؛ هْيَلَع فق ةو

 يأ «يريسفتلا ىظفللا فيرعتلا ليبق نم نآرقلاب باتكلا فيرعتو «نآرقلا وه باتكلا )١(
 نآرقلا نأ هتياغو  عرشلا لهأ فرع يف يأ  ًافرع نافدارتم ناظفل باتكلاو نآرقلا نأ
 كيلإ انفرص ذإو# :ىلاعت هلوق نآرقلا وه باتكلا نأ ىلع لد دقو .باتكلا نم رهشأ

 مهموق ىلا اوُلَو يضق املف اوتصنأ اولاق هورضح املف نآرقلا نوعمتسي نجلا نم ًارفن

 يدهي هيدي نيب امل ًاقدصم ىسوم دعب نم لزنأ ًاباتك انعمس نإ انموق اي اولاق * نيرذنم
 .دحاو عومسملاو [14 - 78 :فاقحألا] «ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ

 هتيمست يف يعور» :17  ١؟ص ميظعلا إبنلا يف زارد هللا دبع دمحم روتكدلا لاق

 اتلكف «مالقألاب ًانودم هنوك ًاباتك هتيمست يف يعور امك «نسلألاب ًاَولتم هنوك ًانآرق

 .هيلع عقاولا ىنعملاب ءيش ةيمست نم نيتيمستلا
 يف ال نيعضوم ىف هظفحب ةيانعلا هقح نم نأ ىلإ ةراشإ نيمسالا نيذهب هتيمست ىفو
 امهادحإ لضت نأ ءًاعيمج روطسلاو رودصلا يف هظفح بجي هنأ ينعأ ءدحاو عضوم
 نم هيلع عمجملا مسرلا قفاوي ىتح ظفاح ظفحب انل ةقث الف «ىرخألا امهادحإ ركذتف

 ةقث الو «ةرم لوأ اهيلع عضو يتلا هتئيه ىلع ليج دعب ًاليج انيلإ لوقنملا باحصألا
 .رتاوتملا حيحصلا دانسإلاب ظفاحلا دنع وه ام قفاوي ىتح بتاك ةباتكب انل

 يقب ءاهيبنب ءادتقا ةيدمحملا ةمألا سوفن يف هللا اهثعب يتلا ةجودزملا ةيانعلا هذهبو

 ` انإ» :لاق ثيح هظفحب لفكت يذلا هللا دعول ًازاجنإ ؛زيرح زرح يف ًاظوفحم نآرقلا
 ةيضاملا بتكلا باصأ ام هبصي ملو «[۹ :رجحلا] (نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن
 .ها.«دنسلا عاطقناو ليدبتلاو فيرحتلا نم

 ىلع يرجأ نإ «هنم ةروسب» :هلوقو» ۱۸/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (۲)

 ةروس يأ «نآرقلا لك نم ةروسب عقو يدحتلا نإف ؛نآرقلا ضعب جارخإلف «هرهاظ

 لك لوانتيف ءولعلاو ةغالبلا ىف هسنج نم ةروسب ديرأ نإو .ضعبب ةصتخم ريغ تناك

 .ها.«يلوصألا ضرغ ىلإ برقأ اذهو .هنم ضعب لكو نآرقلا
 ىفصتسملا يف - هللا همحر  يلازغلا مامإلا هركذ بجاحلا نبا هيز يذلا فيرعتلا نإ (۳)

 ةعبسلا فرحألا ىلع فحصملا يتفد نيب انيلإ لقن ام باتكلا دح» :هصنو ١.

 . رتاوتم ًالقن ةروهشملا

 -يتفد نيب انيلإ لقن ام» :باتكلا دح يف يلازغلا مهنمو نييلوصألا ضعب لوق )٤(
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 0 ؛ نارق سيلف “داخ لقت ام ام (ٌةَلاسَم)

 ةفرعم نأل ؛ءيشلا كلذ ىلع هروصت فقوتي امب ءيشلل دح هًأرتاوتم ًالقن فحصملا
 يذلا نأل ؛هيف لقن ام ىلعو «فحصملا دوجو ىلع فقوتي ًارتاوتم ًالقن انيلإ لقن ام
 .لقنلا دعبو فحصملا دوجو دعب الإ الوقنم هنوك روصتي ال ًارتاوتم ًالقن انيلإ لقن

 تابثإ ىلع عرف فحصملا دوجو نأل ؛نآرقلا روصت عرف هلقنو فحصملا دوجوو

 يتفد نيب ام ىلإ فاضملا لقنلا اذكو .اهروصت ىلع عرف اهتابثإو .هيف تايآلاو روسلا

 ىلع افوقوم ًارتاوتم انيلإ لقن ام ةفرعم نوكيف «هروصت دعب الإ نكمي ال فحصملا
 انيلإ لقن ام ةفرعم نوكيف «نآرقلا روصت ىلع نافوقوم امهو «هلقنو فحصملا دوجو
 فوقوم ءيشلا ىلع فوقوملا ىلع فوقوملا نأل ؛نآرقلا روصت ىلع ةفوقوم ًارتاوتم
 وهو .هيلع فقوتي امب ءىشلل افيرعت هب نآرقلا فيرعت نوكيف .ءيشلا كلذ ىلع

 ۰ 000 .لطاب
 1489/١ 45١0. رصتخملا نايب ۱۳۷/١. يدمآلل ماكحإلا ٠١١/١. ىفصتسملا :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ١9 - 18/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٣"/(. ةقرو) بجاحلا عفر

 .7١5”ص يونسإلل لوصألا دئاوز

 .ءارقلا دنع رهتشي مل وأ ةيبرعلا وأ مسرلا فلاخو هدنس حص ام :انه داحآلاب داري
 75١١/١. ناقتإلا :رظنا

 ةرتاوتملا ةءارقلا نأ عم «امهناميأ اوعطقاف» :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا ةءارق : هلاثمو

 .["8 :ةدئاملا] «امهيديأ اوعطقاف#

 ةحلاص ةنيفس لك ذخأي كلم مهمامأ ناكو» : امهنع هللا يضر سابع نبا ةءارقو

 :ةرتاوتملا ةءارقلا نأ عم . مهءارو ةملك نم مامأ ةملك لادبإو ةحلاص ةدايزب «ابصغ

 ۸١[. :فهكلا] (ابصغ ةنيفس لك ذخاي كلم مهءارو ناكو+

 لاق امك يطويسلاو «يزوجلا نبا :هب لاق نممو .نييلوصألاو ءاّرقلا روهمج كلذ ىلع

 نباو «يكبسلا نباو يوونلاو «بجاحلا نباو ءيدمألاو «يلازغلاو «يسخرسلا هب

 يف رشنلا :رظنا .بلاط يبأ نب يكم نع يرزجلا نبا هلقنو «يراصنألاو «مامهلا
 .اهدعب امف 7١١/١ ناقتإلا ."۳۳ _ ۳۳۲/۱ ىشكرزلل ناهربلا ١15/١. رشعلا تاءارقلا
 يدمآلل ماكحإلا ٠١1/١. يلازغلل ىفصتسملا 7074/١ ۲۸٠. يسخرسلا لوصأ

 حاتفم .عماسملا فينشت عم ۳١١/١ عماوجلا عمج .۳۲۹/۳ يوونلل عومجملا ١.
 يراصنألا ايركزل لوصولا ةياغ AF تومحرلا حتاوف 0١". ص يناسملتلل لوصولا

 .۲۷ص يناكوشلل لوحفلا داشرإ ."5 ص

 ؛لوألا رصعلا ىف ًارتاوتم ناك هنأ ىلع المح ؛نآرقلا نم داحآلا نأب لوق كانهو
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظنا .لوألا رصعلا رتاوت يفكيو هلقان ةلادعل

 ."4ص لوصولا ةياغ .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ١

 ضف



 . "يلم ٍليِصاَفَت يف رئاَوَتلا ٍ دَ ّءَداَعْلا و ع لِ

 .P) نيالا َنِ ريفڪتلا نِ ْثَعتَم «ميجلا ن محول دلا مشيا يف ةهّشل هك

 9 ريك اًعْطَم اهيِف نقب ْتَسِيَلُف ءانآزق ُه ِرَوّسلا ٍلِئاَوَأ يِف راو مل اهن ُمطَمْلاَو

 :ناكرأ ةثالث هيف ترفوت اذإ ًانآرق ىمسي ًاداحآ لقن ام نأ يرزجلا نبا ىريو =

 .هجوب ولو ةيبرعلا ةقفاوم ١
 .ًالامتحا ولو ةينامثعلا فحاصملا دحأ ةقفاوم - ۲

 .دنسلا ةحص *" 

 تبثي ال نآرقلا نأل ؛دنسلا ةحصب فتكي ملو رتاوتلا طرش نيرخأتملا ضعب نأ ركذو

 رتاوتلا نإف هيف ام ىفخي ال امم اذهو» 1/١: رشنلا يف لاق .داحآلاب ال رتاوتلاب الإ
 يذلا امأ» :لاق مث .«..هريغو مسرلا نم نيريخألا نينكرلا ىلإ هيف جاتحي ال تبث اذإ
 الو لبقي اذهف فحصملا طخ فلاخو ءةيبرعلا يف ههجو حصو ءداحالا نع هلقن حص

 : ۱۷١ - ۱۷۱ص زيجولا دشرملا يف ةماش وبأ ىري امك .«نآرق هب تبثي الو «هب أرقي

 يفكت لب رتاوت هيف مزلي الو - ةه هللا لوسر نع حيحصلا لقنلاب تبثي نآرقلا نأ»
 .ها.«فحصملا طخ ةقفاومو ةضافتسالا عم ةحيحصلا داحآلا

 .«نأب» لدب «نأل» ش :يف )1١(

 ثيح زاجعإلاو يدحتلا نم هنمضتي امل ؛هلقن ىلع يعاودلا رفاوتت امم نآرقلا نأ ديري (۲)

 حرش :رظنا .كلذك وه ام ليصافت يف رتاوتلاب يضقت ةداعلاو ءماكحألا رئاس ٌلصأ هنإ
 داشرإ .اهدعب امف ۲٠١/١ ناقتإلا 557/١. رصتخملا نايب ١19/5. رصتخملا ىلع دضعلا
 تاريرقتو ينانبلا ةيشاحو يلحملا حرش عم ۲۲۹/١ عماوجلا عمج .۲۷ص لوحفلا

 .ينيبرشلا
 يف ِةَهْبّشلا َُدْقَو :بِجاَحْلا ُب لاق : ١177/7 رينملا ٍبكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق (۳)

 اذه نكل :مهضعب لاق . (ِنْيبناَجْلا ن نم ٍريِفَكَتلا ّن نم ْتْعَنَم «ميِحّرلا ٍنَمْحّرلا هللا مشيا

 ىتح ريفكتلل ضتقم انه سيلف ءاّيمكح اهانتبثأ اذإ امأ ءايعطق ًانآرق اهانتبثأ اذإ وه امنإ

 .ها. «ةهبشلاب عفدي
 نآرق اهنأب يفانلا ٌرفكي ال هنأ” :"*/# عومجملا يف يوونلا مامإلا ىكح دقو

 يف يلازغلاو ١50/١ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن يوونلا هاكح يذلا اذهو .«ًاعامجإ
 .ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا نع ٠١7/١ ىفصتسملا

 نم - (ةبوتلا) ةءارب ريغ  روسلا لئاوأ يف اهتابثإ له :ةلمسبلا يف ءاملعلا فلتخا (6)

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ال مأ نآرقلا

 هازعو .ءاهقفلاو نييلوصألا نم رثكألا لاق هبو .نآرقلا نم ةيآ تسيل اهنإ :لوألا لوقلا
 -يف روشاع نب رهاطلا خيشلاو 47/١. هريسفت يف يبطرقلا مامإلاو ءيرزاملا مامإلا
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 .- هنع هللا يضر كلام مامإلا ىلإ ٠۸/١ ريونتلاو ريرحتلا
 يوونلا مامإلا هبسنو .هباحصأ بهذمو هبهذم نم روهشملا هنأ روشاع نبا خيشلا ركذو

 .دمحأ مامإلاو ةفينح يبأ مامإلا ىلإ - ًاضيأ _ ۳۳٤/١ عومجملا يف

 حيولتلا يف ينازاتفتلا كلذب حرص «هنع روهشملا وه ةفينح يبأ مامإلا ىلإ بسن ام
 ٤۷/١. حيضوتلا ىلع

 .نآرقلا نم ةيآ اهنأ :بهذملا نم حيحصلا نأ ةيفنحلا نم نيققحملا ضعب ركذو
 دبعل رارسألا فشكو . ف سلا لوصأ :رظنا .ةروس لك نم ةيآ تسيلو
 1 .۳۹/۱ يراخبلا زيزعلا
 نباو 244١/١ ينغملا يف ةمادق نبا اهركذ هنع ةياور وه دمحأ مامإلا ىلإ بسن امو
 ٠١١/۲. رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 نب هللا دبع :لاق هبو .  ةءارب ريغ  روسلا لئاوأ عيمج يف ةيآ اهنإ : يناثلا لوقلا
 كلذ ىلع صن امك  هنع حصألا وهو  هيلوق دحأ يف يعفاشلا مامإلاو «كرابملا
 نآرقلا ماكحأ :رظناو ٠٤١/١. ماكحإلا يف يدمآلاو ٠٠١/١ ىفصتسملا يف يلازغلا
 . يعفاشلل

 يف يزارلا ركب وبأ لاق هبو .روسلا نيب لصفلل تلزنأ ةدرفم ةيآ اهنإ : ثلاثلا لوقلا

 .ينابيشلا نسحلا نب دمحم نع يورملاو ۸/١ - ٠١. نآرقلا ماكحأ
 ةيمستلا نإ :هللا مهمحر انؤاملع لاق» :8ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق
 تبث هنأل ؛روسلا نم تسيل اهنكل نآرقلا نم روسلا سأر ىلع فحاصملا يف ةبوتكملا
 .روسلا نم اهنأ رتاوتلاب تبث امو ءروسلا عم ةولتمو «فحاصملا يف ةبوتكم اهنأ رتاوتلاب
 كلل يف ةرركم ةيآ ةيمستلا :لاق هنأ هللا همحر  نسحلا نب دمحم نع يور دقو

 - هللا مهمحر - انخياشم لاق اذهلو ؛ًاكربت اهب ةيادبلاو ءروسلا نيب لصفلل تلزنأ

 رکا «رتاوتلاب اهتوبثل ؛اهعم ىلتتو ءروسلا سأر ىلع فحاصملا يف بتكت ةيمستلا
 .ها.«اهنم اهنأ مهوتي ال ىتح ؛روسلاب ةلوصوم ريغ «ةدح ىلع طخب بتكت
 ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا ٠٠١/١. ىفصتسملا :يف ةلمسبلا ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 لوصأ ۳۳٤/۳. يوونلل عومجملا 8/١. صاصجلل نآرقلا ماكحأ 9/١. يبطرقلا ريسفت
 ريسيت ٤۷١/١. ةمادق نبال ىنغملا 4/١". يراخبلل رارسألا فشك ١/*۲۸. يسخرسلا
 .(أ7## ةقرو) بجاحلا عفر ١18/١. روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا ./ ريرحتلا
 .اهدعب امف ٠١۲/۲ رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ۲۸/۲ عماللا ءايضلا .(برلا)
 8/١/. يدنقرمسلل لوصألا نازيم

 هللا مسب هنأو# :ىلاعت هلوق يف لمنلا ةروس يف ةبآ ضعب اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا
 ٠٤١/١. ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا قافتالا اذه ىكح دقو .«ميحرلا نلمحرلا
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 تادرس او »هَ 0 وے o ع5 2 ر عقر هيث
 ىلاغت هللا َيِضَر] سابع نبا لوقو «ٍفخصملا طخب ةبوتكم 0

 .ُهلِاَقي َمِطاَقْلا نال ؛ٌديِفُي ال . "265يآ ِساّنلا ّنِم ُناَطِيَّتلا ّقَرَس» امي

 .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 هللا مسب# ةءارقلا حاتتفا باب «ةالصلا باتك يف ريبكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأ (؟)

 نب رفعج نب دمحم ثيدح نم ٠٠/۲ ةحتافلاب رهج اذإ اهب رهجلاو «ميحرلا نلمحرلا

 :لاق - امهنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع رذ نب رمع ينربخأ» :لاق ءريثك يبأ
 .«ميحرلا نلمحرلا هللا مسب» نآرقلا يف ةيآ مظعأ نآرقلا لهأ نم قرتسا ناطيشلا نإإ»
 .«عطقنم وهو سابع نبا نع هيبأ نع «يباتک يف ناك اذك» :لاقو

 (ب/١٠ ةحول) رصتخملا راثآ جيرخت يف رّبَحلا رْبُخلا ةقفاوم يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 نبا وه و  رذ نيب عطقنم هنكل تاقث هلاجر» :اذه يقهيبلا ثيدح ركذ نأ دعب

 ةميزخ نبا هجرخأ دقو ...ريبج نب ديعس امهنيب نإف «سابع نباو - يبهرملا هللا دبع
 ةمركع نع بويأ قيرط نم «هنم حصأ هجو يف هجرخأو .اذكه ةلمسبلا يف هباتك يف

 .هوحنب سابع نبأ نع
 نع ثلاث هجو نم روصنم نب ديعس هجرخأو .ءطسوألا يف رذنملا نبا هجرخأ اذكو
 .اهأ .«سابع نبا

 نيصح نب زيزعلادبع ىورو» ۱۸١/١: راكذتسالا ىف ربلا دبع نبا برغملا ظفاح لاقو

 ةحتاف نم ةيآ نيملسملا ةمئأ نم ناطيشلا قرس» :لاق سابع نبا نع رانيد نب ورمع نع
 نيصح نب زيزعلادبعو ...(ميحرلا نلمحرلا هللا مسب# :هللا باتك نم لاق وأ «باتكلا

 .ها .«تاقثلا هب ءاج امب الإ اذه هثيدح يف تأي مل هنإف ًافيعض ناك نإو

 باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق» :9"ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 :لاق سابع نبا نع دهاجم نع ثيللا ع ميهاربإ نب ليعامسإ انث : نآرقلا لئاضف

 .ديج هدانسإ ؛«ميح رلا نلمحرلا هللا مسو سانلا اهلفغأ هللا باتك نم

 نونَع امك ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجلا مدع :وه قارتسالاو لافغإلاب دارملا نإ : حيضوت

 :ىلاعت لاق رييغتلاو ليدبتلا نم هل هللا ظفحب ظوفحم هللا باتك نأل ؛ ؛يقهيبلا مامإلا اهل

 لطابلا هينأي ال :ىلاعت هلوقو .[4 :رجحلا] (نوظناحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ»
 ةدرم عيطتست الو ٤١[. :تلصف] «ديمح ميكح نم ليزنت هفلخ نم الو هيدي نيب نم

 اهانيزو اجورب ءامسلا يف انلعج دقلو# :ىلاعت لاق عمست وأ قرتست نأ نيطايشلا

 باهش هعبتأف عمسلا قرتسا نم الإ * ميجر ناطيش لك نم اهانظفحو * نيرظانلل

 امو * نيطايشلا هب تلزنت امو :ىلاعت هلوقو .[18 ء۱۷ ء١١ :رجحلا] «نيبم

 .[١11؟ ۰۲٠۰ :ءارعشلا] (نولوزعمل عمسلا نع مهنإ * نوعيطتسي امو مهل يغبني

 ۲١[. :ريوكتلا] (میجر ناطيش لوقب وه امو» :ىلاعت هلوقو
 = :يف .[4 :رجحلا]€نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ# : ىلاعت هلوق ىنعم رظناو
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 مرسي ٌفيِعَص ولي توي دعب ٌلَحَمْلا يف رولا طرفي آل :ْمُهَّلو
 .ُهنِم نآرُفب َسِيَل اَم ِتاَبِْإ َراَوجَو هِرّرَكُمْلا ِنآْرُقْلا َنِم ٍريِثَك طوَمُس َراَوَج
 ؛َكِلَد ُدْئاَرَت قنا ب1١٠ /2'هَتكَلَو ُروُجَي :لاَقُي آل .«ّيَأبْهَو 'لْيَر» :لْثِم
 ِطوُقّسلا ٍِءاَمِيْلاِب ؛؟'"'"ْعطْقُي ْمَل ءٍلضألا َكِلَذ ْنَع ُرَظَنلا َّعِطق ول :ُلوُقَن األ
 يِف َكِلَذ ُراَوْج ُمَرْلَي ُهّنَألَو ؛ٌضِاَن ُليِلَّدلاَو ءُروُجَي ل هاب ُعَطْفَن نحو
 .لِطاَب َوُهَو ءِلبقَتْسُملا

 ns اونم 9 ُعِبَّسلا ُثاَءاَرِقْلا (ةلاسَم)

0-7 
 ع

 راونأ .5 - 5/٠١ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .۷ 5/١4 يربطلل نايبلا عماج -
 نبا ريسفت .178 ۔ ۱۲۸/۳ يرشخمزلل فاشكلا ."40 "44ص يواضيبلل ليزنتلا
 .77 7١/1 روشاع نب رهاطلا خيشلل ريونتلاو ريرحتلا ٠١٤/٤. ريثك

 دلو «ريسفتلا مامإو ةمألا ربح «بلطملادبع نب سابع نب هللادبع وه :سابع نبا -
 ةنس ةرجهلا راد ىلإ لقتنا سفنلا يكذ لقعلا لماك ناك «نينس ثالثب ةرجهلا لبق
 حسم» :هسفن نع لاق .«نيدلا يف ههقفو ليوأتلا هملع مهللا» :لاقف ةَ هل اعد « حتفلا
 :- هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع هل لاقو .«ةمكحلاب يل اعدو ىسأر - ب - يبنلا
 هتمجرت رظنا .ه ٦۷ :ليقو ه "48 ةنس فئاطلاب يفوت .«هانملع ام ًاملع تملع دقل»
 78/١. بهذلا تارذش .*0/؟ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 1۲/١. نايعألا تايفو :يف
 1 .؟96/4 ةياهنلاو ةيادبلا

 .«هنکلو» لدب «نکلو» أ :يف )١(
 .؟عطقي ول» لدب ؛عطقن مل»أ : يف )۲(

 : يه عبسلا تاءارقلا م

 .ه۸١١ ةنس ىفوتملا ىبصحيلا ديزي نب رماع نب هللا دبع ةءارق - ١
 .ه١١١ ةئس ىفوتملا يرادلا ريثك نب هللا دبع ةءارق - ۲
 .ه11١/ ةنس ىفوتملا دوجُّنلا يبأ نب مصاع ةءارق - ۳

 .ه84١ ةنس ىفوتملا ءالعلا نب ورمع يبأ ةءارق - ٤
 .ه۸١٠ ةنس ىفوتملا تايزلا بيبح نب ةزمح ةءارق ©
 .ه58١ ةنس ىفوتملا ميعن يبأ نب نئمحرلا دبع نب عفان ةءارق - 1
 .ه١۸٠ ةنس ىفوتملا يوحنلا يئاسكلا ةزمح نب يلع ةءارق - ۷
 ٠٠٠/١. يطويسلل ناقتإلا ۳۲۷/١. يشكرزلل ناهربلا 64/١. رشنلا :رظنا

 لاق نممو .ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا نأ نييلوصألا نم ريثكو تاءارقلا لهأ روهمج ىري (؟)
 51١/١.- ناقتإلا يف ينيقلبلا نع يطويسلا هلقنو 419/١. ناهربلا يف يشكرزلا :كلذب

VY 



 .يلحملا حرشب 4/1 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هب لاقو =

 هب لاق امك .ةعبرألا ةمئألا نع هلقنو ۱١۷/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو

 ."4ص رشنلا بيرقت يف يرزجلا نباو ٤۲ص لوصألا بل حرش يف يراصنألا ايركز

 .مهريغو
 لخدملا ٠١/١. تومحرلا حتاوف #/11١. ريرحتلا ريسيت 459/١. رصتخملا نايب :رظناو

 ۲٠/۲. يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش .195١ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ

 لكو «رتاوتلاب الإ تبثي ال نآرقلا» :۳۲۹/۳ عومجملا يف يوونلا مامإلا لاق دقو

 .ها.«لهاج وأ طلاغف هريغ لاق نمو «باوصلا وه اذه «ةرتاوتم ةعبسلا نم ةدحاو

 اذه معزتيو «رتاوتم ريغ اهيفو رتاوتم اهيف .عبسلا تاءارقلا نأ ءاملعلا ضعب ىريو
 لك ىلإ ةبوسنملا تاءارقلاو» :175ص زيجولا دشرملا يف لاق ثيح ةماش وبأ يأرلا

 ؛ةعبسلا ءالؤه نأ ريغ ءذاشلاو «هيلع عمجملا :ىلإ ةمسقنم مهريغو ةعبسلا نم ئراق

 قوف مهنع لقن ام ىلإ سفنلا نكرت مهتءارق يف هيلع عمتجملا حيحصلا ةرثكو مهترهشل
 .ها . ؟مهریغ نع لقني ام

 درف لك هاور اميف :يأ «ةرتاوتم اهلك ةعبسلا نإ :لاق نم لوق ةماش وبأ فعض دقو

 نم ةلزنم اهنأب عطقن اننأ» :۱۷۷ص زيجولا دشرملا يف ركذو «ةعبسلا ةمئألا ءالؤه نم
 ريكن ريغ نم قرفلا هيلع تقفتاو قرطلا مهنع هلقن ىلع تعمتجا اميف نكلو هللا دنع

 رتاوتلا قفتي مل اذإ كلذ طارتشا نم لقأ الف «ضافتساو رهتشاو عاش هنأ عم هل

 . «اهضعب

 ةدحاو لك تاءارقلا هذه نأ ىلإ لامو اذه ةماش يبأ يأر يناكوشلا مامإلا حجر دقو

 ةدحاو لك رتاوت ىعدأ دقو» :۲۷ص لوحفلا داشرإ ىف لاقف ًايداحآ ًالقن ةلوقنم اهنم
 ...رشعلا تاءارقلا رتاوت ًاضيأ ىعداو «...عبسلا تاءارقلا نم
 ًايداحآ ًالقن ةلوقنم اهنم ةدحاو لك تاءارقلا هذه نإف ءملع نم ةراثأ كلذ ىلع سيلو
 نم ةعامج نع لقن دقو «مهتاءارقل ءارقلا ءالؤه ديناسأ فرعي نم كلذ فرعي امك

 مهنم دحأ لقي ملو ءداحآ وه ام اهيفو رتاوتم وه ام ٍتاءارقلا هذه يف نأ ىلع ءارقلا

 «لوصألا لهأ ضعب هلاق لوق وه امنإو ءرشعلا نع ًالضف عبسلا نم دحاو لك رئاوتب

 .ها .«مهنفب ربخأ نفلا لهأو

 نم ةدحاو لك رتاوتب ءارقلا نم دحأ لقي مل هنأب يناكوشلا مامإلا نم يفنلا اذهو

 :مهنم تاءارقلا لهأ نم ةعامج عبسلا يف رتاوتلاب حرص دقف «حيحص ريغ عبسلا

 يف يطويسلا هنع هلقن امك ينيقلبلا نيدلا لالجو ۳۱۸/١. ناهربلا يف يشكرزلا

 دقو .٤۳ص رشنلا بيرقت يف ءارقلا بلاغ نع يرزجلا نبا هلقنو ٠٠٠/١. ناقتإلا
 =تاءارقلا نأب لئاقلا ةماش يبأ مالك ۳۹ - ۳۸ص رشنلا بيرقت يف يرزجلا نبا در
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 0 ,©9ةلاَمإلاَو دملک یءادألا ليبق نم َسْيَل “ایف

(1) 

(۲) 

(۳) 

 .طقاس هنأب هفصوو يأرلا اذه فعضو ةرتاوتم تسيل عبسلا
 «ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا نأب هيأر نع كلذ دعب عجر يرزجلا نبا نأ رهظي يذلاو
 رهظ مث ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا نأب لوقلا ىلإ حنجأ تنك» :لاقف عوجرلا اذهب حرصو
 ۹/١ ٠١. رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا .«هداسف
 هيفف - هل - يبنلا نع اهرتاوت امأ ءعبسلا ةمئألا نع ةرتاوتم اهنأ ركذ دقف يشكرزلا امأ
 لقن يهو «تاءارقلا بتك يف دوجوم ةعبسلا تاءارقلا هذهب ةمئألا دانسإ نإف ءرظن
 ناهربلا رظنا .ةطساولاو نيفرطلا ءاوتسا يف رتاوتلا طورش لمكت مل دحاولا نع دحاولا
 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاق يشكرزلا لوق لثمبو .۳۱۹/۱ نآرقلا مولع يف

./Yمامإلا بهذم ىلإ لخدملاو .128 - ٠١۷/١ رينملا بكوكلا حرش :رظناو  
 .1945١ص دمحأ

 راصحناو ءاهلقن ىلع رتاوت ًاريفغ ًاعمج كانه نأ نوري ةرتاوتم عبسلا نأب نولئاقلاو
 دلب لك لهأ هاقلتي ناك دقف «مهريغ نع نآرقلا ءيجم عنمي ال ةفئاط يف ديناسألا
 ةمئألا نكل مهل لصاح رتاوتلاف .ًامئاد كلذكو «مهلثم نع ريفغلا مجلا مهنم هؤرقي
 يدصتلاب مهصاصتخال ؛اورهتشا نيذلا مه تاءارقلا مهيلإ تبسن نيذلا ةعبسلا
 ةقبط لك يف مهعم ًادوجوم ناك رتاوتلا ددعو ءةلقنلا مهنأل ال اهميلعتو اهب لاغتشالل
 «صاخلا ددعلا ال ملعلا رتاوتلا لوصحل رادملا نألو - ي - يبنلا ىلإ يهتني نأ ىلإ
 .#4ص رشنلا بيرقت ةمدقم :رظنا .هلوصحل مزلتسم ءيشلا توبثو .تباث ملعلاو
 .15/؟ تومحرلا حتاوف .178١/؟ رينملا بكوكلا حرش .۱۲ - ١١/۳ ريرحتلا ريسيت
 .۲۲۹/۱ يلجملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح

 ماظن نباو مامهلا نبا كلذ ركذ ةرتاوتم ال ةروهشم عبسلا تاءارقلا نأب لوق كانهو
 ةيداحآ اهنأ :ةروهشم اهنأب دارملا نأب ريرحتلل هحرش يف هاشداب ريمأ رسفو «نيدلا
 :رظنا .هب أبعي ال هنإ :لوقلا اذه نع لاق دقف يراصنألا امأ .عورفلا ةرتاوتم لصألا
 تومحرلا حتاوف عم توبثلا ملسم .۲۹۰/۲ ريبحتلاو ريرقتلا /١١: ريرحتلا ريسيت

 . ١6

 .ش :نم ةطقاس هِزْمَهْلا ٍفيِفْخَتَو ٍةَلاَمإلاَو ٌدَمْلاَك ِءاَدألا ليبُق نِي َسْيَل اًميِف» ةرابع
 تاذ موقت ال يذلا وهو ؛ يعيبطلا دملا ىلع دملا فرح يف طم ةدايز نع ةرابع :دَملا
 .18ص رشنلا بيرقتو ۴٠۳/١. رشعلا تاءارقلا يف رشنلا :رظنا .هنود دملا فرح
 1 .۲۷۱/۱ ناقتإلاو
 ءدسأو «ميمت ةغل ةلامإلاو ءءايلا وحن فلألابو ءةرسكلا وحن ةحتفلاب وحنت نأ :ةلامإلا
 لهانم ۳٠/۲. رشعلا تاءارقلا يف رشنلا . 55١/١ يشكرزلل ناهربلا :رظنا .سيقو
 ۰ 1 475/١. نافرعلا
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 ريع ِنآَدَقْلا ْضْعَب ناک ْنُكَت مل ول “ال . "«ووحنَو» هلا ٍفيِفْحََتَو

 ءاهتكرح هنم .يذلا فرحلا نيبو اهنيب ةزمهلا لهست نأ هانعمو «نيب نيب زمهلا فيفخت )١(

 وأ «فلألاو ةزمهلا نيبف ةحوتفم وأ ءواولاو ةزمهلا نيب تلهس ةمومضم تناك نإف

 ."؟١/١ يشكرزلل ناهربلا :رظنا .ًامامشإ ىمسي اذهو ءءايلاو ةزمهلا نيبف ةروسكم

 .؟زمهلا» لدب «ةزمهلا» ] :يف (۲)

 ٦٠٠۲ص لوصألا دئاوز يف يونسإلا هعبتو - هللا همحر  بجاحلا نبا يأر وه اذه (۳)

 سيل هنإف ءادألا ليبق نم ناك ام نأ ىري هنإف .«فالخلا ىلإ بجاحلا نبا رشي ملو

 يف رصتخملا يف ماحللا نبا هيأرب ذخأو ءرتاوتم وهف ءادألا ليبق نم سيل امو ءرتاوتمب

 دبع نباو < «ريبحتلاو ريرقتلا عم ۲۹۰/۲ ريرحتلا يف مامهلا نباو ءالاص هقفلا لوصأ

 ٠١/١. تومحرلا حتاوف حرش توبثلا ملسم يف روكشلا
 نإ :اولاقف تاءارقلا لهأ كلذكو «ةرتاوتم عبسلا 5 نيلئاقلا نييلوصألا روهمج هفلاخو
 19/١". ناهربلا يف يشكرزلا اذهب لاقو .ًاضيأ رتاوتم وهف: ءادألا ليبق نم ناك ام

 حرش عم ۲۲۹/۱ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو 57/١. ناقتإلا يف يطويسلاو
 :رظناو .ليق ةغيصب بجاحلا نبا لوق ىكبسلا نبا ىكح دقو «ىنانبلا ةيشاحو ىلحملا

 ىلإ لخدملاو .اهدعب امف 178/1 رينملا بكوكلا حرش ."ه ص لوصألا بل حرش
 .195١ص دمحأ مامإلا بهذم

 ةلامإلاو ءدملا نأ :قحلاو .فيعض هنإ اذه بجاحلا نبا يأر نع ىشكرزلا لاق دقو

 يه ثيح نم ةلامإلاو ءدم وه ثيح نم دملا وهو  ءامهنيب كرتشملا رتاوت يف كش ال
 هب ظفلتلا ةيفيك يف فالتخالاو رتاوتم دملا لصأف ءدملا ريدقت ىف فالخلاو ءةلامإ
 ناهربلا :رظنا .رتاوتم اهلكف ةزمهلا فيفخت عاونأ امأو ءاضيأ ةرتاوتم ةلامإلا كلذكو
 ٠١/۲. تومحرلا حتاوف .۲۲۴/۱ ناقتإلا .۳۱۹/۱ يشكرزلل

 دملا نأ ركذف ةلأسملا هذه يف بجاحلا نبا ىلع ةلمح نش دقف يرزجلا نبا امأ

 ربكأ وه نم وأ بجاحلا نبا رسجي فيك :لاق مث .نارتاوتم يضرعلاو يعيبطلا هيعونب
 ؟رتاوتم ريغ وه :لوقيف هيلع عمجأ ام ىلع مدقي نأ ىلع هنم

 يف ةبوتكم «نآرقلا اهب لزن ىتلا ةعبسلا فرحألا نم ةيشاف ةغل ةلامإلا نأ ًاضيأ ركذو

 يف اهتباتك يف نوعباتلاو ةباحصلا اهيلع عمجأ ةغل يف نوكي فيكف «فحاصملا
 ؟ ءادألا ليبق نم اهنإ :فحاصملا

 فيكف «برعلا ةغل نمو ةعبسلا فرحألا نم هنأ مولعمف هوحنو ةزمهلا فيفخت امأو

 ."6ص رشنلا بيرقت :رظنا ؟ ءادألا ليبق نم وأ رتاوتم ريغ نوكي

 ام لب نيرتاوتم ريغ ةلامإلاو دملا لصأ نأ دري مل هنأ بجاحلا نبال ءاملعلا لوأت دقو

 =رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لوقي كلذ يفو ءةئيهلا ليبق نم يأ كلذ ىلع داز
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 دملا لصأ ال ةلامإلا ةيفيكو دملا ريداقم - بجاحلا نبا يأ  هدارمو» : ۳۲
 .ها . «ًاعطق رتاوتم كلذ نإف ءةلامإلاو
 ءاملعلا فالخ 70/١ عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف ينانبلا ركذو
 ليبق نم ناك ام رتاوتب ديرأ نإ هنأ لصاحلاو» :لاق مث ةلأسملا يف بجاحلا نبال
 ةلامإلا رتاوتو «هرادقمل رظن ريغ نم دملا رتاوت داري نأك هلصأ رابتعاب هرتاوت : ءادألا
 رتاوت ديرأ نإو كلذ رتاوتب ملعلل ؛بجاحلا نبا هلاق ام فالخ هجولاف .«كلذك
 .ها.«بجاحلا نبا هلاق ام هجولاف ءلصألا ىلع ةدئازلا تايصوصخلا
 مهضعب أرقو ءارقلا ضعب امهدحأب أرق «كلامو كلم:ك «نآرقلا ضعب نأ ةمزالملا نايب
 رتاوتم ريغ نآرقلا ضعب نوكي نأ مزليف انآرق امهنم دحاو لك نوكي نأ امإف ءرخآلاب
 مكحت وهو «ضعب نود ًانآرق اهضعب نوكي وأ «ةرتاوتم تسيل عبسلا نإ :انلق اذإ
 امهنم دحاو نوكي الو «همدعو ًانآرق هنوك يف رخآلل واسم امهنم دحاو لك نأل ؛لطاب
 .قافتالاب لطاب وهو ءًانآرق نآرقلا ضعب نوكي ال نأ مزليف ًانآرق
 ءرتاوتم ريغ نآرقلا ضعب ناكل ةرتاوتم ةروكذملا تاءارقلا نكت مل ول هنإ :لوقلا ةصالخ
 نإف «مکحت اهريغ نود ًانآرق اهنوكب تاءارقلا ضعب صيصخت نأ نم يتأت ةمزالملاو
 .ٌنآْرُم اهلكف ؛اهب ةالصلا زاوجب ةمئألا عمجأو ءءاوسلا ىلع تلقن لكلا
 حتاوف 5١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۷١/١ - ٤۷١. رصتخملا نايب :رظنا
 ١١/۲. تومحرلا

 .؛ِكِلاَمَو ِكِلَمه لدب ؛ِْكِلَمَو ِكِلاَما ش ءأ :يف
 مصاع فلألاب اهأرق دقف [۳ :ةحتافلا] (نيدلا موب كلم) :ىلاعت هلوق ىلإ ريشي
 رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا :رظنا .فلأ ريغب نوقابلا اهأرقو «فلخو يئاسكلاو بوقعيو

 196/١. روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا .۷۷ص ةلجنز نبال تاءارقلا ةجح ١.
 :ةثالثلا ناكرألا نم ًانكر تدقف يتلا ةءارقلا :ذاشلاب داري

 .هجوب ولو ةيبرعلا ةقفاوم - ١
 .ًالامتحا ولو فحاصملا ىدحإ ةقفاوم - ۲
 .دنسلا ةحص - ۳

 :ليقو .ةروهشملا ةرشعلا تاءارقلا ءارو ام ىلع قلطي ذاشلا نأ ءاملعلا ضعب ىريو
 .عبسلا ءارو ام ىلع قلطي
 .«هدنس حصي مل ام وهو :ذاشلا» :؟١/5١ ناقتإلا يف يطويسلا لاقو
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 تاءارقلا يف رشنلا . ١۷١ص زيجولا دشرملا :يف ةذاشلا ةءارقلا ىف ءاملعلا لاوقأ رظنا

 ةيشاحو يلحملا حرش عم ۱-۲۳۳ عماوجلا عمج 715/١. ناقتإلا 4/١. رشعلا
 .5/# ريرحتلا ريسيت ا تومحرلا حتاوف .ينانبلا

 :نيلوق ىلع ؟ال وأ ماكحألا اهب تبثت ةجح ةذاشلا ةءارقلا له :يف ءاملعلا فلتخا

 ىفصتسملا يف يلازغلا لاق هبو .ماكحألا اهب تبثت الو «ةجحب تسيل :لوألا لوقلا

 يف انهو ٦۳ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۸/۱ ماكحإلا يف يدمآلاو 0/9

 3۸/۱ ماكحإلا يف يدمآلا هلقنو «كلام مامإلا بهذم نع روهشملا وهو «رصتخملا

 يعفاشلا بهذم رهاظ» : ٤۲۷/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاقو «يعفاشلا مامإلا نع

 مامإلا مزج دقو .«اهب جاجتحالا غوصي ال ًارتاوت لقنت مل يتلا ةذاشلا ةءارقلا نأ

 .ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هلاق امب ١0/8 - ٠١١ ملسم حيحص حرش يف يوونلا

 اهل نوكي الو ءاهب جتحي ال ةذاشلا ةءارقلا نأ  ةيعفاشلا يأ  انبهذم» :لاق ثيح

 نآرقلاو «نآرق اهنأ ىلع الإ اهلقني مل اهلقان نأل ؛ هلك هللا لوسر نع ربخلا مكح

 نع ةياور وهو .«اربخ تبثي ال انارق تبثي مل اذإو «عامجإلاب رتاوتلاب الإ تبثي ال

 نباو 2١50/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا كلذ ىلع صن امك دمحأ مامإلا

 .١۴٠ص ةيلوصألا دئاوقلاو دعاوقلا يف ماحللا

 مامإلا نع ةياور وهو «ةيفنحلا لاق هبو .ماكحألا اهب تبثت ءةجح اهنإ : يناثلا لوقلا

 يكبسلا نباك ةيعفاشلا ضعب هححصو «يطيوبلا .هاكح يعفاشلا مامإلا لوق وهو ءدمحأ

 نم ذاشلا يأ - هؤارجإ امأ» :لاق ثيح .عماسملا فينشت عم 1/1 عماوجلا عج يف

 نبا كلذب حرص امك ةلبانحلا رثكأ لوق وهو .«حيحصلا وهف ءداحآلا ىرجم - نآرقلا

 دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا يف ناردب نباو «ةهزنلا عم ١481/١ ةضورلا يف ةمادق

 يف راجنلا نباو ۰۲٢ فذ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۰۱۹۷ -۔ ٦۱۹ص

 حرش يف يملاسلا كلذب حرص امك ةيضابإلا لوق وهو 218/7 رينملا بكوكلا حرش
 1١/١". سمشلا ةعلط

 581/١. يسخرسلا لوصأ :يف هتيجح مدعو رتاوتملا ريغ ةيجح يف ءاملعلا لاوقأ رظنا

 يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش 14/١. يدمآلل ماكحإلا 181/١. ةهزنلا عم ةضورلا

 .١؟١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .اهدعب امف ٤۷١/١ طيحملا رحبلا 0 ۲١.

 ديهمتلا ۱۹۷ - ٩۱۹ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا ۱١/۲. تومحرلا حت

 لوحفلا داشرإ ۱ رصتخملا نايب oY) ةقرو) بجاحلا عد ۲٤۱٠ص ا يول

 :امهيلع هبنأ ناتّمِهُم ناتظوحلم كانهو

 .اهمدعو ةذاشلا ةءارقلا ةيجح يف مهمامإ نع ةيعفاشلا ءاملع لوقن تفلتخا :ىلوألا
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 هنأ تربخأ» :هلوق يعفاشلا مامإلا نع هرصتخم يف يطيوبلا لقن : :اهب جاجتحالا =

 نع نوكي نأ هتالاح لقأف أرقي ًانآرق نكي مل نإو اذهو «نآرقلا نم لزن امم
 .«هريغ هب يتأي ال نآرقلا نأل ؛ - ةَ هللا لوسر

 انذخأ امنإو» :لاق ثيح ۲۷/١ مألا يف هسفن يعفاشلا مامإلا لوق هديؤي ام اذهو
 .«نآرقلا نم نهنأو «نمرحي مهنأ :ةشئاع ةياكحب - هي - يبنلا نع تاعضر سمخب

 ٠٠۷/۱. يعفاشلل نآرقلا ماكحأ :رظناو

 عماسملا فينشت عم ۳۲١/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا مامإلا لقنلا اذه ححصو
 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو .«حيحصلا وهف ءداحآلا ىرجم هؤارجإ امأ» :لاق ثيح

Cr 

 ىلإ اهب جاجتحالا مدع ١ ماكحإلا يف يدمآلا لقن :اهب جاجتحالا مدع -
 «هريغو دوعسم نبا فحصمك ًاداحآ هنم انيلإ لقن اميف اوفلتخاو» "لاق ثيحأ ياشلا
 . «ةفينح وبأ هتبثأو «يعفاشلا ه هافنف ؟ال مأ ةجح نوكي له هنأ

 بهذم رهاظ» :لاق ثيح يعفاشلا ىلإ 477/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هازعو
 لزنت الو ءاهب جاجتحالا غوصي ال ءارتاوت لقنت مل يتلا ةذاشلا ةءارقلا نأ يعفاشلا
 مايألا مايص يف ُهطاَرِيْشاَو عباتتلا ىفن اذهلو ؛تاقثلا نم داحآ هلقني يذلا ربخلا ةلزنم
 يف دوعسم نبا ةءارق نم نولقانلا هلقن امب جاجتحالا ري ملو ٠ «نيميلا ةرافك يف ةئثالثلا
 .«تاعباتتم «مايأ ةثالث مايصفإ» :ىلاعت هلوق
 اذه ينيوجلا مامإلا لوق ىلع ۳۲۲/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا ىلع دقو
 هباجيإ مدع نم هل ًاطبنتسم «يعقاشلل هازعف ناهربلا يف نيمرحلا مامإ برغأو» :هلوقب
 نإف .لدي ال اذهو ء.دوعسم نبا ةءارقب هملع عم < «نيميلا ةرافك موص يف عباتتلا
 «نآرق هنآ ىلع لاق هنأ هدنع تبثي ملو ءليوأتلا ىرجم اهارجأ ديدجلا يف يعفاشلا
 لجأل ؛هيلوق دحأ يف عباتتلا بجوأ امنإ يعفاشلا نأ هريسفت يف يدرواملا ركذ معن
 .ها.«نالوق ةلأسملا يف ناك كلذ حص نإف «دوعسم نبا ةءارق
 هنأ بجاحلا نباو يدمآلا دنع حيحصلاو» ١47: - ١۴٠ص ديهمتلا يف يونسإلا لاق
 يف نيمرحلا مامإ لاقو «- هنع هللا يضر - يعفاشلا نع يدمآلا هلقنو «هب جتحي ال
 رتاوتلاب تبث نآرقلاو ءًاربخ اهلقني مل يوارلا نأل ؛يعفاشلا بهذم رهاظ هنإ :ناهربلا
 فالخ ًاعيمج هولاق امو ...مامإلا هلاق امب ملسم حرش يف يوونلا مزجو . ..داحآلاب ال
 .ها . «هباحصأ روهمج لوق فالخو ٠ يعفاشلا بهذم

 ىرجم هؤارجإ امأ» :عماسملا فينشت عم ۳۲٠/۱ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاقو
 .ها. «حيحصلا وهف ذ .داحآلا

 -نب يبأ ةءارق ةذاشلا ةءارقلاب نيميلا ةرافك مايص يف عباتتلا ةيفنحلا بجوي :ةيناثلاو
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 يأ - هنوبجوي ال امنيب .«تاعباتتم © مايأ ةثالث مايصف# : :دوعسم نب هللا دبعو بعك

 مايأ نم ةدعف# :بعك نب يبأ نع ةيورملا ةذاشلا ةءارقلاب ناضمر ءاضق يف - عباتتلا

 دق دوعسم نبا ةءارق نأب ؛نيتءارقلا نيب اوقرف مهنأ كلذ يف رسلاو . !تاعباتتم 4رخأ

 يف ينازاتفتلا نيدلا دعس لاق .كلذك نكت مل ّيبأ ةءارق امنيب .«ةرهشلا اح تغلب

 قيرطب لب «رتاوتلا قيرطب انيلإ لقنت مل ةذاشلا ةءارقلاو» : ١ حيضوتلا ىلع حيولتلا

 فحصمب صتخا امك ةرهشلا وأ « هنع هللا يضر  ّىبأ فحصمب صتخا امك «داحآلا

 .٠ ١ هنع هللا يضر - دوعسم نبا

 ام ىلاعت هللا باتكو» :راونألا رون حرش عما ١8/١ رارسألا فشك يف يفسنلا لاقو

 ؛ةلالضلا ىلع ةجحلا تماقو «ةلاسرلا تتبث هبو ءنيدلا لصأ هنأل ؛ ؛نيقيلا بجوأ

 ربخب صنلا ىلع ةدايزلا ىلإ هئاضفإل ؛ناضمر ءاضق يف عباتتلا طرتشي مل اذهلو

 «ةروهشم اهنأل ؛«تاعباتتم (مايأ ةثالث مايصف» :دوعسم نبا ةءارق فالخب ءدحاولا

 ءعرفلا رتاوتم لصألا ٌداحآ روهشملا ذإ ؛ةءارقلا هذه «ةهبش البو» ءاهب ةدايزلا زوجيف

 .«خسن يهو باتكلا ىلع هلثمب دازيو ءرتاوتملا يمسق دحأ هنإ :ليق ىتح

 رارسألا فشك شماهب 18/١ - ١4 يوهيملل رانملا ىلع راونألا رون حرش :رظناو

 93١. :ةيالا ةدئاملا ةروس

 نع دهاجم ىور» ١7١/4: نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا يزارلا ركب وبأ مامإلا لاق -

 لاقو . تاعباتتم «مايأ ةثالث مايصف# :َّيبأ نع ةيلاعلا وبأو ءدوعسم نب هللا دبع

 .دهاجمو «سابع نبا لاقو .تاعباتتم (مایآ ةثالث مايصف# :انتءارق يف يعخنلا ميهاربإ

 لوقب عباتتلا تبثف «قيرفتلا اهيف يزجي ال تاعباتتم نه :سوواطو «ةداتقو «ميهاربإو

 لوق وهو ًاتباث مكحلاو ةخوسنم ةوالتلا نوك زاوجل ؛ةوالتلا تبثت ملو .عءالؤه

 . ها . «انباحصأ

 نآرقلا ماكحأ .؟١ ۔ ۲۰/۷ يربطلل نايبلا عماج :يف ةءارقلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ رظنا

 نآرقلا ماكحأل عماجلا ١15١/4. صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ ./؟ يبرعلا نبال

 ٦۳۳/۲. ريثك نبال ميظعلا نآرقلا ريسفت . 7 يرشخمزلل فاشكلا :587/6 يبطرقلل

 يسولألل يناعملا حور 55/١. نيلالجلا ىلع يواصلا 508/١. يوغبلل ليزنتلا ملاعم

 يواطنط خيشلل ميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا .هالولا يبلاعثلل ناسحلا رهاوجلا . ۷

 خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت . ٠/۷ ٠ اضر ديشر خيشلل رانملا ريسفت .۲۰۷/۸۳ يرهوج

 ٠٦٥/١. ينوباصلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت نايبلا عئاور ۲٠۷/١. سياسلا

 = نم اهب ذخأ يعفاشلا نع ةروهشم ةياور يهو «لبنح نب دمحأ مامإلا ًاضيأ هب جتحاو
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 )ُبِحَيَف ءامهدَحأ يعي :اولاق 0

 «سنوي نباو «يلماحملا نباو ءيربطلا بيطلا وبأو «ينايورلاو «يعفارلا : هعابتأ
 «عماسملا فينشت عم 7١/١” عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا اهب لاق امك «يلمرلاو
 هنإ :ءالؤه لاق دقو ءذاشلاب جاجتحالاب لوقلا ححصو «(ب/۴۳ ةقرو) بجاحلا عفرو
 ءدهاجمو .سابع نبا بهذم وهو قيرفتلا ئزجي الو «نيميلا ةرافك يف عباتتلا بجي
 نع عومسم كلذ نأب : عباتتلا بوجو اوللع دقو .سوواطو «ةداتقو «يعخنلاو
 وهف ًاضيأو ءةجح وهف ًاعومسم ناك ام لكو «مزاج لدع هاور هنأل ؛ - لكك  يبنلا
 نم «تاعباتتم» ظفل عمس هنأ لمتحي ذإ ؛هب لمعلا بجي امهنم لكو ءربخ وأ نآرق امإ

 فت ةجرد نع صقني الو ءربخلا ةبترم هل تبثف ًانآرق هنظف ًاريسفت - ا - يبنلا

 .- لك - يبنلا
 تومحرلا حتاوف 581/١. يسخرسلا لوصأ .1712/4 صاصجلل نآرقلا ماكحأ :رظنا
 .يوهيملل تملا ىلع راونألا رون حرش عم ١9/١ 7٠١ يفسنلل رارس الا فشك ۲
 ."ا//١ يراخبلا زيزعلا دبعل رارسألا فشك .4ا//١ ينازاتفتلل حيضوتلا ىلع حيولتلا
 ةضورلا رصتخم حرش .١7١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .188/1 ريبحتلاو ريرقتلا
 رينملا بكوكلا حرش 1۸١/١. رطاعلا رطاخلا ةهزن عم ةضورلا .55 - ٠٠/۲ يفوطلل
 .١٤٠ص يونسإلل ديهمتلا .197 - 95١ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا "85
 .۴۲۲ ۔ ۳۲۱/۱ عماسملا فينشت .(ب/۴۳ ةقرو) بجاحلا عفر

 «ةعبرألا ةمئألا دحأ «يفوكلا ىطُز نب تباث نب نامعنلا ليلجلا مامإلا وه :ةفينح وبأ -
 ىلع ءاملعلا قفتا ءعبطلا داوج < .قطنملا نسح «ةجحلا يوق ناكو ه 8١ ةنس دلو

 تدرفأ دقو .فرعي نأ .نم فرعأ وهو ه٠6١ ماع يفوت . .ةدابعلاو عرولاو هقفلا يف. همدقت

 ةرهازلا موجنلا 1١7/٠١. ةياهنلاو ةيادبلا :يف هتمجرت رظنا .ةلقتسم تافلؤمب هتمجرت
 .ةرهز يبأ خيشلل «ةفينح وبآ»و .756/4 لادتعالا نازيم ."/7

 نيذلا مهقفاو نمو ةيفنحلا بهذم ىلع ٠١7/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا در دق

 مل نإو هنأل ؛بجي ةفينح وبأ لاقو» :لاقف داحآ ربخ ةباثمب ةذاشلا ةءارقلا نوربتعي
 .دحاولا ربخب بجي لمعلاو «ًاربخ هنوك نم لقأ الف ًانآرق هنوك تبثي
 أطخ وهف نآرقلا نم هلعج نإ وهو ءهبذك ىلع ليلد ال دحاولا ربخ نأل ؛فيعض اذهو
 ةجحلا موقت ةمألا نم ةفئاط هغلبي نأ - لب هللا لوسر ىلع بجو هنأل ؛ًاعطق
 نأ لمتحا نآرقلا نم هلعجي مل نإو «هب دحاولا ةاجانم هل زوجي ال ناكو «مهلوقب

 نأ نيب ددرت امو ٌربخ نوكي نأ لمتحاو «هيلع هّلد دق ليلدل ؛هل ًابهذم كلذ نوكي

 يوارلا حرصي امب لمعلا زوجي امنإو هب لمعلا زوجي الف نوكي ال وأ ًاربخ نوكي
 .ها .« یک هللا لوسر نم هعامسب

 .(ب/۴۳ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
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 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن بجاحلا نبا رصتخمل هحرش يف يتربابلا لاق

 يف ًاروهشم ناكو ءدوعسم نباو َّيبأ ةءارق كلذ نإ :لوقي نأ لئاقلو» : ١

 هتيمستف ءامهفحصم نم بتك نم لك فحصمو ءامهفحصم يف ًابوتكم يناثلا نرقلا
 بهذم نوكي نأ زوجي» :- بجاحلا نبا يأ  هلوقو .يغبني ام ىلع سيل ًاذاش
 يف هبهذم لخدي نأ ماوعلا لامج نم دحأ نظي ال ذإ ؛شحاف أطخ «يوارلا

 ةباحصلا ىلإ أطخلا ةبسن كلذكو .رفك الإ وه لهو «نآرق هنأ يعديو ءهفحصم

 .ها.«ىدهلا دعب غيزلا نم هللاب ذوعن
 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم وهو .«هئطخ» لدب «هإطخ» ش :يف

 نوكي نأ هتياغ نأل ؛ثحب هيف» :؟١/؟ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق
 ًاربخ نوكي نأ زاوجل ؛اعطق أطخ ًاربخ هنوك نوكي نأ بجوي ال وهو .اطخ ًانآرق هنوك

 .ها .«هئطخب عطقلا بجوي اذه نأ ملسن الو .ًاربخ لقني مل

 .(ب/## ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 تددر ىنعمب تمكحأو «تمكحو تمكاح :برعلا لوق نم دمتسم :َةْغل مكحملا

 :ريرج لوق هنمو .ةهافسلا نم هتعنم يأ :هيفسلا تمكحأ :لوقتو .تعنمو

 ابضغأ نأ مكيلع فاخأ ينإ مكءاهفس اوُمِكْحَأ ةفينح ينبأ
 :رظنا .هملظ نع هدريو ملاظلا عنمي هنأ رابتعاب ًامكاح مكاحلا .يمس دقو .مهوعنما :يأ
 ٠١٠١/4. طيحملا سوماقلا 575/١. رينملا حابصملا 19١. 748 ص بغارلا تادرفم
 .75"”ص ىناجرجلل تافيرعتلا

 :اهنم ةبراقتم ةريثك فيراعتب فرع دقف :حالطصالا يف امأ

 ملغ ام لك :مكحملا» 184/١: ناهربلا يف لاق ثيح .ينيوجلا مامإلا فيرعت -

 .ةهاوحف كردأو هانعم

 ءهانعم رهظ ام مكحملا نإ» ١4/١: ماكحإلا يف لاق ثيح .يدمآلا فيرعت -

 .؟لامثحالا عفريو لاكشإلا ليزي ًافشك فشكناو

 حضتملا مكحملا نإ» ٤١/١: ةضورلا رصتخم حرش يف لاق ثيح .يفوطلا فيرعت -
 . ؟ىنعملا

 هب دارملا مكحأ ام» :۷۸ص هقفلا لوصأ يف لاق ثيح .يفنحلا يشماللا فيرعت 9
 .«ًادحاو ًاهجو الإ لمتحي الو ءًاعطق

 =مكحملا امأ» 1548/١: سمشلا ةعلط حرش يف لاق ثيح .يضابإلا يملاسلا فيرعت -
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 ٍ .«هنم ىنعملا حضتا يذلا وهف

 دارملا مكحأ ام» :"87”ص لوصألا نازيم يف لاق ثيح .يفنحلا يدنقرمسلا فيرعت -
 .«؟اعطق هب

 .ىنعملا حضتملا وه دحاو ىنعم يف بصت ءاهانعم يف ةبراقتم اهلك فيراعتلا هذه
 دارملا انماهفإل ةيفاك هل انتءارق نأل ؛هنع ثحبلا نع انينغي مكحملا يف ةلالدلا حوضوو

 .هنم

 وأ فابأ هبشأ دق نالف :لوقت .ةلثامملا ىنعمب هبشلاو .هبشلا نم ذوخأم :ًةغل هباشتملا

 .هلثامي ىنعمب هيبأب ههبشأ ام
 :رعاشلا لوقك

 ةهامق هبأ هباشي نمو مركلا يف يدع ىدتقاوبأب

 نإ يأ .[14 :ةرقبلا] (انيلع هباشت رقبلا نإ :ليئارسإ ينب ناسل ىلع ىلاعت لاق دقو

 لاقو .ًاضعب اهضعب هابتشال ؛سبتلا ىنعمب .انيلع هبتشاف ريثك ركذ امب فوصوملا رقبلا
 هبشي يأ .[؟4 :ةرقبلا] «اهباشتم هب اوتأو» :ةنجلا لهأ ماعط فصو يف ًاضيأ ىلاعت
 .امعط ال انول اضعب هضعب

 قيرفتلا مدعو ءزييمتلا ةبوعص هببس ًاسابتلا دلوي ةلئامملا رابتعاب هباشتلا نأ لصاحلاو

 .؟6"ص ىناجرجلل تافيرعتلا .444 - ٤٤٤ص بغارلا تادرفم :رظنا

 1 :اهنم ةريثك فيراعتب فرع دقف :ًاحالطصا امأ
 هانعم هبتشا ام» 71/١": داشرإلاو بيرقتلا ىف لاق ثيح .ىنالقابلا ىضاقلا فيرعت -
 ٠ .ههب دارملاب هّملع دقفو «عماسلا ىلع
 دقو .«لمجملا وه هباشتملاو» ۲۸٤/١: ناهربلا يف لاق ثيح .ينيوجلا فيرعت -
 لقعي ال يذلا وه مهبملاو «مهبملا وه» :هلوقب ۲۸١/١ ناهربلا يف لمجملا فرع
 . «؛هاغتبمو ظفاللا دوصقم كردي الو ؛هانعم

 وه هباشتملا» :١١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا يف لاق ثيح .يجابلا فيرعت -

 .«لمأتو ريكفت ىلإ هب دارملا مهف يف جاتحُي يذلا لكشملا

 ريغ وه هباشتملا» : ٤١/١ ةضورلا رصتخم حرش يف لاق ثيح .يفوطلا فيرعت -

 .«ىنعملا حضتملا

 .؛هب دارملا : يأ «هانعم ىفتخا ام» : ۱۷۲/١ سمشلا ةعلط حرش يف لاق ثيح .يملاسلا فيرعت -

 دارم هب هبتشا ام :هباشتملاو» :/8ص هقفلا لوصأ ىف لاق ثيح .ىشماللا فيرعت -

 .«نيفلتخم نيهجو لامتحال ؛عماسلا ىلع ملكتملا
 - سفنب يفخ ام وه هباشتملا» : ۴٠۲ص تافيرعتلا يف لاق ثيح .يناجرجلا فيرعت
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 ِ شت ٍروُهُظ وأ ںامجإ وأ ولاریشال اإ “باقم

 .«ًالصأ هّكْرَذ ىجري الو ءظفللا

 .عماسلا ىلع هانعم سبتلا ام :وه دحاو ىنعم يف بصت ةبراقتم اهلك فيراعتلا هده

 يف عوقولا بنتجن مث ءهفرعن يكل ؛ءيشلا ضعب انلغشي نأ ريدج هباشتملا ءافخو

 .دسافلا ليوأتلا وأ ةنتفلا
 .۷٤ص ىهتنملا يف امل قفاوم هتبثأ امو .ههلاَمُم» لدب هُُلِاَقُي' ش «أ :يف
 تاكرتشملا نم امهوحنو ءرّقلاو ءنيعلاك

 نأ مكرماي هللا نإ : ىلاعت هلوق يف ئطاوتملاك هنم دارملا نايب نودب ظفللا قالطإ وهو

 ٦١[. ٠ :ةرقبلا] #ةرقب اوحبذت

 :رظنا ٠٤١[. :ماعنألا] (هداصج موي هقح اونآو# :ىلاعت هلوق يف قحلا ريدقت مدعو
 رينملا بكوكلا حرش .4ا18 - ٤۷٤/١ رصتخملا نايب .(أ/4# ةقرو) بجاحلا عفر

 "للا

 ء[١٠ :حتفلا] (مهيديأ قوف هللا دي# :ىلاعت هلوق لثم اهرابخأو تافصلا تايآك

 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .[14 :رمزلا] (هنيميب تايوطم تاوامسلاو# :هلوقو
 ١141/7. رينملا بكوكلا حرش 414/١ ٤۷٥. رصتخملا نايب ٤/(.

 ا : هباشتلا إشنم نع ةحمل
 :برضأ ةثالث ىلإ هتهج رابتعاب مَسُق دق هباشتلا نإ
 .ظفللا ةهج نم هباشتم :لوألا

 .ًاعم ىنعملاو ظفللا ةهج نم هباشتم : يناثلا

 .طقف ىنعملا ةهج نم هباشتم :ثلاثلا

 .كلذ ليصفت

 :نيعون عونتي .ظفللا ةهج نم هباشتملا :ًالوأ

 .اهتاذ ةدرفملا ظافلألا ةهج نم ًائشان هيف هباشتلا ناك ام - ١

 ىلإ بسنت يهو «برعلا تاغل نم ةغل ىلإ بسنت دق اهنوك رابتعاب اهتبارغل امإ - آ
 ؛بألا» ةظفل لثم اهلامعتسا ةلقل ؛مهضعب دنع ةفورعم نكت مل اهنكل و «تاذلاب مهتغل
 اهريسفت نع ركب وبأ انديس لثس امل اذهل ١"[. :سبع] (ابأو ةهكافو# : ىلاعت هلوق يف

 رسف دقو .«ملعأ ال ام هللا باتك يف تلق اذإ ينلقت ضرأ يأو ينلظت ءامس يأ» :لاق

 مكل اعاتم#:ىلاعت هلوقف «ماقملا ةلالدب مئاهبلا هاعرت يذلا الكلا وهو :«بألا»

 لاق .- هنع هللا يضر ركب يبأل ادب يذلا ضومغلا ةلازإ ىلع دعاس دق# مكماعنألو

 « شوشم رشنو فل ةيآلا يف : ۱۳٤/۳۰ ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا

 .«دارملا روهظل ؛هب قيلي ام ىلإ هک جب عماسلاف

 =ال هّريغ نأ وأ .ةموهفم ريغ اهنأ ينعي ال ةملك مامأ ةباحصلا دحأ فقوت نأ مهملاو
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 .ةملكلا عماوج يتوأ دق موصعم الإ اهب طيحي ال ةغللا نأ ذإ ؛اهفرعي =

 هلوق يف 'نيميلا# ةملك لث .ًاعضو «كرتشملا» ىلإ بسنت اهنوكل امإو -

 مت دق برضلا نأ ينعي لهف .[4 : تافاصلا] ؟نيمبلاب ابرض مهيلع غارف# : لات
 برضلا نأ :دارملا نأ وأ ؟ ىوقألا ديلا اهنأل ؛دشأ اهب برضلا نأ رابتعاب ىنميلا ديلاب

 يف اهنأشب نآرقلا هّونو .مالسلا هيلع ميهاربإ انديس اهفلح يتلا نيميلا ببسب عقو دق
 لدعلا :نيميلاب دارملا نأ وأ .[07 :ءايبنألا] «مكمانصأ نديكأل هللات و :ىلاعت هلوق
 , .انهاه هل ىفو مث قاثيملا موي هيلع هللا عياب ناك يذلا

 .ًابكرم ًامالك هنوك ةهج نم ائشان هيف هباشتلا ناك ام -
 ال نأ متفخ نإو» :ىلاعت هلوقك هراصتخا ةهج نم ًايتأتم هيف هباشتلا نوكي نأ امإ أ
 ةيآلا هذه نإ .[" :ءاسنلا] (ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت
 نهومتجوزت ول ىماتيلا يف اوطسقت ال نأ متفخ نإو :لصألا نأ ذإ ؛ةرصتخم تءاج

 ديدحلا دمحم ىفطصم خيشلا لاق .ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف .نهوحكنت الف
 ىلع اهدعب امل ةفطاع لصألا ىف يهو «ةيطرشلا نإ باوج ىف ةعقاو ءافلا نإ» :ريطلا

 ىماتيلا يف اوطسقت ال نأ متفخ نإو» :ةيآلا ريدقتو .طرشلا باوج يه ةردقم ةلمج
 .«ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف «نهوحكنت الف

 «ءيش هلثمك سيل» :ىلاعت هلوق لثم هطسب ةهج نم ايتأتم هباشتلا نوكي نأ امإو - ب

 .؟ءيش هلثم لثم سيل ىلإ لحني لحني مالكلا تلعج فاكلا هذه دوجوف .[9 :ىروشلا]

 نعاطملا نع نآرقلا هيزنت يف رابجلا دبع يضاقلا لاق .لثملا دوجوب مهوي اذه رهاظو

 ناك ولو ءًالثم هلثمل نأ يضقي هنأل ؛ضقانتي هرهاظ نإ هيف اولاق امبر» :۳۷۳ص
 هلثمك سيل» بيكرتلا اذه نأ عقاولاو .«تابثإلا يضتقي هنأل ؛يفنلا حص امل كلذك
 :لوقتف .برعلا ةداع ىلع 5 يف ام ىرج دقو .«ءيش هّلثم سيل» نم غلبأ «ءيش

 هنع هيفن ناك هبساني نمع َىِفُت اذإف «هنع هيفن ىف ةغلابم دصق ىلع .اذك لعفي ال كلثم

 :رابجلا دبع يضاقلا لاق .هل يفن ال نم نأش يف ةقيرطلا هذه تكلس مث «ىلوأ
 «برعلا ةداع هب ترج ام ىلع ةقيقحلل دكؤم وهف ءازاجم ناك نإو كلذ نأ انباوجو»

 .ها.«ءيش هّلثم سيل» :لئاقلا لوق نم دكوأ وهو

 يتأي ام ىلإ مسقلا اذه عونتيو :ىنعملاو ظفللا ةهج نم هباشتم : ايناث
 «نيكرشملا اولتقافإل : ىلاعت هلوق لثم صوصخلاو مومعلاك .ةيمكلا ةهج نم هباشت - ١

 نم لك لوانتي ماع وأ ؟ ن نثولل دباع هللاب رفاك لكب صاخ ظفللا اذه لهف .[© :ةبوتلا]

 ؟ال وأ ةزجعلاو ءاسنلاو نايبصلا كلذ ىف امب دارفألا ةفاك قرغتسي لهو ؟ هللاب رفك

 -ام اوحكناف) : ىلاعت هلوقف .ةحابإلاو بدنلاو بوجولا :لثم ةيفيكلا ةهج نم هباشت - ۲
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 ' َباَطِخْلا َّنأل ؛"”'هملعلا يف َنوُحِساَرلاَوط ىَلَع ُكَْوْلا :ٌُرِماَظلاَو

 ؟ بودنم وأ بجاو وأ حابم جاوزلا لهف [* :ءاسنلا] «ءاسنلا نم مكل باط

 نم تويبلا اوتات نأب ربلا سيلو# :ىلاعت هلوقك ًاعم ناكملاو نامزلا ةهج نم هباشت * 

 وهو ءاهحرش هيلع رذعتي برعلا تاداع فرعي ال نَم نإف [۱۸۸ :ةرقبلا] «اهروهظ

 مرحملا لخدي الأ مارحإلا ماكحأ نم اولعج ةرمعلا وأ جحلاب اومرحأ اذإ اوناك مهنأ

 اذإ نومرحملا ناكو .ءامسلا م نيبو هنيب لوحي فقس تحت لخدي ال وأ «هباب نم هتيب

 روهظ يف ًابقن اوذختا وأ «تويبلا روهظ ىلع اوملست مهتويب نم ءيش ذخأ اودارأ

 ربولا لهأ نم اوناك اذإ فلخ نم لوخدلا نوكيو ءردملا لهأ نم اوناك اذإ تويبلا

 ش .مايخلاو

 :طقف ىنعملا ةهج نم هباشتم :ًاثلاث

 هرهاظ مهوي امو هللا تافص :لثم هيناعم ةهج نم ًائشان هيف هباشتلا ناك ام وهو

 ام لكو ءرانو ةنجو ءازجو باسح نم اهيف امو ةمايقلا لاوحأ فاصوأو «هيبشتلاب

 نكمي ال تاعوضوم يهو «ميركلا نآرقلا نم ًاريبك ًازيح تلان دقو .بيغلا رومأب قلعتي
 نب رهاطلا خيشلا اهنع ربع دقو .اهتيفيك فرعن نأ الو «ةيتاذلا اهتيهام ةقيقح كردن نأ

 وه ام ىصقأل ةعوضوملا ٌةغللا اههنك ءافيإ نع تقاض ةيلاع يناعم اهنوكب روشاع

 .ماهفألا ىلإ اهيناعم برقي ام ىصقأب يناعملا كلت نع ربع دقف .اهلهأ دنع فراعتم

 رابجلا دبع يضاقلل نعاطملا نع نآرقلا هيزنت ٤٤٤. - ٤٤ص بغارلا تادرفم :رظنا

 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا .۲۹ - 78ص يروباسينلل لوزنلا بابسأ .۳۷۳ ,7ه ص

 .585 78 ١ص حلاصلا يحبص روتكدلل نآرقلا مولع يف ثحابم ._ 6

 .۷ :ةيآلا نارمع لآ ةروس

 .ةفنأتسم (ملعلا يف نوخسارلاو» ةلمج نإو (هللا الإ :ىلاعت هلوق ىلع فقولا
 نب يبأو «دوعسم نباو «ةشئاعو «رمع نبا نع يورم وهو .فلسلا روهمج نع يورم

 ءزيزعلا دبع نب رمعو «ريبزلا نب ةورعو «سابع نبا نع سوواط ةياورو «بعك
 «شفخألاو «يئاسكلا بهذم وهو «ةيبتعلا عماج يف كلام نع بهشأ هاورو .نسحلاو

 .يزارلا رخفلا لام هيلإو «ةيفنحلاو .يناتسجسلا متاح يبأو «ديبع يبأو «ءارفلاو
 .۲۸ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هحجرو

 .58/7 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هراتخاو

 مسا ىلع ًافوطعم نوكيف «ملعلا يف نوخسارلاو» :ىلاعت هلوق ىلع فقولا امأ
 وه الإ هللإ ال هنأ هللا دهش#» :ىلاعت هلوقك ميظع فيرشت فطعلا اذه يفو «ةلالجلا

 «دهاجمو «سابع نبا لام هيلإو ١18[. :نارمع لآ] «ملعلا اولوأو ةكئالملاو

 دمحأ خيشلاو «كروف نباو ءدمحم نب مساقلاو «ناميلس نب عيبرلاو «كاحضلاو

 -بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلاو ءهفاشك يف يرشخمزلاو «ةيطع نباو ‹«يبطرقلا
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 ىف ىلازغلاو ۲۸١/١. ناهربلا يفو 174/١. صيخلتلا يف ينيوجلاو ۳۳۲/١. داشرإلاو
 ٠٤٤/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ."٠ص عمللا يف يزاريشلاو ٠٠١/١. ىفصتسملا
 نبا هراتخاو ۲۱۸/١١ ملسم حيحص هحرش نم بدألا باتك يف يوونلا هححصو
 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هبسنو ءرصتخملا يف انهو ۷٤ص ىهتنملا يف بجاحلا
 .ةلزتعملاو «يزارلا ميلسو .يرعشألا نسحلا يبأل 0
 ٠١۳. ۔ ۱۲۲/۸۳۲ يربطلل نايبلا عماج :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 ملاعم 1571/١. يرشخمزلل فاشكلا ١5/4 -١7. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا
 ريثك نبا ريسفت 05/١". ساحنلا رفعج يبأل نآرقلا بارعإ 80/١". يوغبلل ليزنتلا

 رخفلل بيغلا حيتافم .184 - ۲۸۳/۲ صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ 5 - ٠١.
 نبال ريونتلاو ريرحتلا .45 - ۸۳/١ يسولألل يناعملا حور .174 - ٠۷١/۷ يزارلا
 - ۱۹۹/۳ رانملا ريسفت .۲۷۰ ۔ ۲۹۹/۱ ىطيقنشلل نايبلا ءاوضأ .159 - ۱۹۳/۳ روشاع
 ۰ ۲٠۲. ۔ ۹4/۳ يغارملا ريسفت .5
 ًاضيأ اوقفتاو .تاهباشتم ىرخأو تامكحم تايآ هيف ميركلا نآرقلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 اوفلتخا مهنأ ريغ .ةلالدلا يفخلا وه :هباشتملاو .ةلالدلا حضاولا وه :مكحملا نأ ىلع
 ىف ةفلتخملا ءارآلا رصح نكميو ؟نكمي ال وأ هباشتملا ةفرعم نكمي له :يف
 ۰ .ةثالث تاهاجتا
 : لوألا هاجتالا

 نع زجعلا اوررق ذإ مهوعباتو نوعباتلاو ةباحصلا :مهو حلاصلا فلسلا نم نومدقتملا
 ىتلا رومألا نم  هباشتملا يأ  هنأل ؛ىلاعت هللا ىلإ هيف رمألا اوضوفو «كاردإلا
 هلوق ىلإ ًادانتسا اهنم دارملا ديدحت ةفرعم ىلإ ةتبلا ليبس الو .اهملعب ىلاعت هللا رثأتسا
 دنع نم لك هب انمآ نولوقي ملعلا يف نوخسارلاو هللا الإ هليوات ملعي امو :ىلاعت
 .[۷ :نارمع لآ] .«انير

 . ©هللا الإ هليوات ملعي امو# «هللا» ةلالجلا ظفل دنع فقولا بجوي هاجتالا اذه نإ

 نولوقي) اهربخ ةأدتبم ةلمجف «ملعلا يف نوخسارلاو» :كلذ دعب ىلاعت هلوق امأو
 هليوأت ملعي امو» :ىلاعت هلوق يف ةلالجلا ظفل ىلع ةفوطعم تسيلو 8هب انمآ
 .«هللا الإ

 .هنم هدارمبو هباشتملا ملعب رثأتسا يذلا وه ىلاعت هللا نأ اذه دافمو
 :لوألا هاجتالا ةلدأ

 سيلو ةبراضتمو ةضراعتم هباشتملا نم دارملا ديدحت تلواح يتلا لاوقألا نإ - ١
 .ةيعطق ةيلقع ةلدأ ىلع اهدانتسا مدعل ؛اهضعب نم حيجرتلاب ىلوأ اهضعب
 =اذكو .«..ملعلا ىف نوخسارلاو هللا دنع هليوأت نإو» :دوعسم نبا ةءارق يف ءاج ام  ؟
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 دانسإب داحآ ربخ دعت يهف ةءارقلا اهب تبثت تبثت مل نإو ةياورلا هذهف «بعك نب يبأ نع -

 ؛فطعلا ةيناكمإ مدعو ««هللا» ةلالجلا ظفل دنع فقولا بوجوب يضقت يهو «حيحص

 .ًاعفرو ًارج «نوخسارلا»و «هللا» ةلالجلا ظفل فالتخال

 هللا لوسر الت» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام ۳

 باتكلا مأ نه تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وهط :ةيآلا هذه - نكي -

 ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهبولق يف نيذلا امأف .تاهباشتم رخأو

 نيذلا ٍتيأر اذإف» :هللا لوسر لاق :تلاق 4بابلألا اولوأ# :هلوق ىلإ €. . .هليوات

 : . ؟مهيرذحاف هللا ىمس نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام نوعبتي

 سانلا لأسي لعجف عيبض :هل لاقي رمع نمز ةرصبلا نم ءاج ًالجر نأ يور ام 5

 هسأر ىمد ىتح نوجرعب هبرضو - هنع هللا يضر - رمع هرضحأف ...نآرقلا هباشتم نع
 دجأ تنك يذلا بهذ دقف «نينمؤملا ريمأ اي كبسح :لاق نأ ىلإ تارم كلذ رركو

 نم سانلا عنمي نأ يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ بتكو «ةرصبلا ىلإ هعجرأ مث .يسأر يف
 .هتطلاخمو هتسلاجم

 فلس ةقيرط هذه» #/١55: ريونتلاو ريرحتلا يف هاجتالا اذه نع روشاع نبا لوقي

 «نيعباتلاو ةباحصلا رصع يف كلذو نيملعتملا وأ نيدحلملا كوكش روهظ لبق انئاملع

 نأ نم ةمالس دشأ :يأ ملسأ فلسلا ةقيرط :نولوقيو .فلسلا ةقيرطب اهنع ربعيو

 ها. «هللا لالجب قيلت ال رومأ نم هيلإ يضفت ام ىدم ىردي ال تاليوأت اولوأتي

 : يناثلا هاحتالا

 «هنم نينكمتملا ملعلا يف نيخسارلا نإ :اولاق نيذلا مهو نورخأتملا هاجتالا اذه لثمي

 هلوق اولعج مهنأل كلذ ؛هباشتملا ليوأت اوملعي نأ مهنكمي «مهكيكشت ىتأتي ال ثيحب

 ملعي امو :ىلاعت هلوق يف ةلالجلا ظفل ىلع ًافوطعم «ملعلا يف نوخسارلاو» :ىلاعت
 يف نوخسارلاو ىلاعت هللا هليوأت ملعي هباشتملا نأ اذه فطعلا دافمو .«هللا الإ هليوات

 هلا الإ هليوات ملعي امو :ىلاعت هلوق ىلع مزال فقولا نأ اوري ملو ءًاضيأ ملعلا

 امم هيف سيلو «هتفرعم نكمي ال ام نآرقلا يف سيل نأ :ىلإ نذإ بهذي هاجتالا اذهف
 نب عيبرلاو ءدهاجمو «سابع نبا فلَسلا نم هاجتالا اذه لثميو .هملعب هللا رثأتسا

 «ةيطع نباو «يبطرقلا دمحأو «يرعشألا نسحلا وبأو دمحم نب مساقلاو «ناميلس

 .ةلزتعملاو يوونلا هراتخاو

 يتأي امب هيأر هاجتالا اذه دضع دقو

 تخسر نيذلا كئلوأ مه نوخسارلاف ءءاملعلا نأشب هيونتلا ماقم ينآرقلا ماقملا نإ ١
 مهماهفأ تلمكو .باتكلا ملع ةفرعم نم مهكرادم تنكمتو .ملعلا ناديم يف مهمادقأ

 =خوسرلاب مهفصول نوكي الف «هباشتملا اوفرعي مل اذإف هلماحم ليوأت ىلإ لوصولا يف
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 .ىزغم يأ مهنأشب هيونتلا الو «ىنعم يأ =
 ءاملعلا فقو لب .هملعب هللا رثأتسا ءيش نآرقلا يف سيل» :يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق

 اوكراشل هانعم نوفرعي ال اوناك ولف ءءاملعلل ًاحدم اذه دروأ ىلاعت هللا نأل ؛هيلع
 .ها . «ةماعلا

 لدف «سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهباشتم امهنيبو» :لاق - ةي - لوسرلا نإ  ؟

 .نوخسارلا مهو تاهباشتملا ملعي سانلا نم ليلقلا نأ ىلع ثيدحلا

 يف ههقف مهللا» :لاقف سابع نبال اعد - ةَ يبنلا نأ نيحيحصلا يف تبث - ۳

 يأ ءاعدلل ناك امل هللا الإ هملعي ال امم ليوأتلا ناك ولف .«ليوأتلا هملعو «نيدلا

 . ىنعم

 نيذلا نيخسارلا نم انأ» :لاق هنأ سابع نبا نع دهاجم نع حيجن يبا نبا ىور - 5

 .سنأ نب عيبرلاو دهاجم لاق اذكو «هليوأت نوملعي

 ملعلا يف نيخسارلا نأب :لوقلا ىلإ فلخلا وأ فلسلا نم :ءاملعلا نم دحأ بهذي مل

 نكمي ملعلا يف ف نيخسارلا نأ ىلإ اوبهذ لب .هباشتملا نم دارملا ةقيقح كاردإ مهنكمي

 نم نايبلا ملع يف ةغللا صئاصخ هب يضقت امبسح ظفللا هلمتحي ًاليوأت هولوؤي نأ
 .نظلا دودح ودعي ال وهو «ءةراعتسالاو زاجملا

 يف ملكت نم لب «(ةلزتعملاو ةيعفاشلا مهنمو) ليوأتلا ناكمإب لاق نم نأ عقاولاو

 .ًاعيمج اهدصق وأ .ةثالث رومأ دحأ ىلإ دصق امنإ .ةمئألا نم ًالعف هلّوأو هباشتملا

 نع ىلاعت هللا هيزنت ىف داقتعالا هيضتقي امو ءظفللا رهاظ هتبثي ام نيب قيفوتلا :ًالوأ

 عم ىفانتي ال امك .ةغللا ىضتقم نع ليوأتلا اذه جرخي ال ثيحب «تاقولخملا ةهباشم
 .هيزنتلا يف ةديقعلا ىضتقم

 ‹غيزلا مهبولقب دبتسا نيذلا ةعدتبملا نم ءاوهألا لهأ مامأ لاجملا حسف مدع :ًايناث

 .ةنتفلا ءاغتبا هرهاظ ىلع هباشتملا لمحب ةديقعلل يفانملا ديعبلا ليوأتلا ليبس اوكلسف

 غيز مهبولق يف نيذلا امأو» :هلوقب ميركلا نآرقلا مهانع نيذلا مه ءالؤه لعلو

 كيكشتلاو ةنتفلا يف سانلا نوعقويف .(هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف

 ١ .ًابازحأو ًاقرف مهمساقتي يتلا ةديقعلا يف

 بطاخي ىلاعت هللا نأب :لاق نم معز اوضحدي نأ ىلع ءاملعلا ءالؤه صرح :ًاثلاث

 .هنم دارملا ةقيقح كاردإ نكمي الو .هانعم مهفي ال امب هدابع

 زيح يف رمأ هباشتملا نم دارملا ةقيقح كاردإ نأ :ةبطاق ءاملعلا نيب هيلع قفتملا ردقلاو

 «بسحف نظلا ىلإ لوصولل ةلواحم انّيب يذلا وحنلا ىلع ليوأتلا امنإو «ليحتسملا

 يتلا ضارغألل ؛ةديقعلا تايضتقمل ةافانم وأ ًايوغل ظافلألا تالمتحم نع جورخ نود

 .اهيلإ ٌترشأ

۳4۳ 



 :يناهفصألا بغارلا دنع هيف فالتخالا أشنمو يدقعلا ليوأتلا =
 هدرم نأ ىري ثيح .يدقعلا ليوأتلا يف فالتخالا إشنم ىلإ يناهفصألا بغارلا راشأ
 ىلإ ظفللا نم ًاثدتبم ثحبلا لوانت نمف .قيرف لك دنع ثحبلا جهنم فالتخا ىلإ
 نمو .ةحراجلا تبثأ [1؟ :ةدئاملا] (ناتطوسبم هادي لب# :ىلاعت هلوق يف امك ىنعملا
 .زاجملا ىلع ظفللا لمح ءظفللا ىلإ ىنعملا نم ثحبلا أدب
 ًافاضم يوغللا هانعم يف ظفللا ىلإ رظني نأ - يناهفصألا بغارلا دنع - بجي ثيحب
 نم دب الف «ةديقعلا ىلع ةلالدلا ةرصاق  هرظن يف  اهدحو ةغللاو .ةيلقعلا ةلدألا هيلإ
 .يلقعلا رظنلا نم ساسأ ىلع يوغللا ىنعملا لوؤيل ؛يلقعلا ليلدلا هيلإ فاضي نأ
 : ثلاثلا هاجتالا

 هملعي ال ام هباشتملا يف نوكي نأ ركني ال وهف < «نكمم نيهاجتالا نيب قيفوتلا نأ ىري
 نم نأ رکنی ال هنأ امك .هللا دنع نم هنأو هب ناميإلا هنم ضرغلا نوكيو .هللا الإ

 ىلع ىفخيو «ملعلا يف نيخسارلا ضعب هتفرعم ةقيقحب صتخي نأ زوجي ام هباشتملا
 هتفرعم ثيح .نم هباشتملا ميسقت نم درو امب ىوقتيو «يأرلا اذه دكأتيو .مهنود نم
 : برضأ ةثالث

 ءهملعب ىلاعت هللا رثأتسإ امم وهو هتفرعم نكمي الو ءهيلع فوقولل ليبس ال برض - أ
 مهوي امو «ةعطقملا فورحلاو «لاجدلا روهظو «ةبادلا جورخو ءةعاسلا تقوك اذهو
 .هللا تافص نم هيبشتلا

 يف دجوي ام اذهو «هيلع فوقولا ىلإ ليبس ناسنإللو «هتفرعم نكمي برض - ب

 ةقلغم ماكحأو ةبيرغ ظافلأ نم نآرقلا

 يف نيخسارلا ضعب هتفرعم ةقيقحب صتخي نأل زوجي :نيرمألا نيب ددرتم برض  ج
 يبأ نب يلعل ةي هئاعدب هيلإ راشملا برضلا وهو .مهنود نم ىلع ىفخيو .ملعلا
 .(ليوأتلا هملعو نيدلا يف ههقف مهللا) :لوقلاب امهنع هللا يضر سابع نباو بلاط
 هللا الإ هليوات ملعي امو :ىلاعت هلوق ىلع فقولا نوكي ءطسولا يأرلا اذه ىلع ٌءانبو

 .ًاهجو امهنم دحاو لكل نإو «نيزئاج (ملعلا يف نوخسارلاو# :ىلاعت هلوقب هلصوو
 نأ انباوجو» : ۸ص نعاطملا نع نآرقلا هيزنت يف رابجلا دبع يضاقلا لاق انه نمو
 .امهريغو .باقعلاو «باوثلا يف سانلا لاوحأ هيلإ لوؤت ام ىلع هلّوأتي نم ءاملعلا يف
 «كلذ ةلمجب نونمؤي نيخسارلا نأو .هليوأت وهو .كلذ ملعي هلالج لج هنأ ىلاعت نيبف
 نأ دارملا :ءاملعلا ضعب .لاقو ...دبعتلاو ماكحألا كلذب نعّي ملو «نوفرعي الو
 . ها . ؟حيحص نيباوجلا الكو ...هب نونمؤي كلذ عم مهو - ًاضيأ - نوملعي نيخسارلا

 ءهباشتملا ميسقت نم قلطنا هنأل كلذو ءملسأ ثلاثلا يأرلا نأ هتظحالم نكمي يذلاو
 -نم نوكي نأ يعيبطلا نمف هيلعو ..توافت نم اهيف .ام نايبو «ضماوغلا ةيعون ديدحتو
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 نأو ءهللا الإ ههنك فرعي الو «هفرعي نأ ناسنإلل نكمي ال دقعم ضماغ ضماوغلا نيب =

 يف مهمادقأ تخسر نم لَبِق نم هتلازإ نكمي ءافخ وأ سابتلا - ًاضيأ - اهنيب نم نوكي
 ال» :179 ص ناسحلا ئلآللا هباتك يف نيشال نيهاش ىسوم خيشلا لاق .رظنلاو ثحبلا
 «للزلا ةيشخ ثحبلا نع كسميف هدومج لكب لوألا يأرلا ىلإ ققحملا ثحابلا ليمي
 ىف طبختيف يناثلا يأرلا ىلإ ليمي الو ...ةيادبلا ذنم ريكفتلا باب لقعلا ىلع قلغيو
 1 ٠ .ادارملا ىنعملاب ىتأ هنأ دقتعيو تافصلا هباشتم يفو فورحلا ليوأت

 .17 - ۱۲۲/۸۳۲ يربطلل نايبلا عماج :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 ملاعم 157/١. يرشخمزلل فاشكلا ١5/4 - ١7. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 ريثك نبا ريسفت 85/١". ساحنلا رفعج ىبأل نآرقلا بارعإ ۲۸٠/١. يوغبلل ليزنتلا

 رخفلل بيغلا حيتافم .1884 _ ۳۲ صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ ۲ - ٠١.
 يسولألل يناعملا حور 448 457” ص بغارلا تادرفم .1۷۸  ١ا/هرا/ يزارلا

 ىطيقنشلل نايبلا ءاوضأ .1594 - ۱۹۳/۳ روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا .45 _ ۳

 تاقيقحت .١7؟ - ۹٩۹/۳ ىغارملا ريسفت .195 - ١57/6 رانملا ريسفت .۲۷۵ _
 ١7. - ۳٠ص روشاع نب رهاطلا خيشلل ةنسلاو باتكلا يف راظنأو
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 “[ةتشلا] - 8 ١

 هللا ىَلَص ِءاَيِبْنألا ىَلَع ُالْمَع مم َعْنَتْمَي ال ١ ال هك ىَلَع : دككأللا اشم

 يِف ُهَلِوَقْعُمْلا َفَلاَخَو ءٌضِفاَوَجلا َفَلاَخَو .ًةَيِصْعَم م ا
 قهر e ور

0) 

 قف

 فيفا

(£) 

 يف امل قفاوملا وه و ءأ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲۲/۲ دضعلا حرشو ٤۷۷/١ رصتخملا نايب

 .اهب اهقاصتلا ةدشل ؛ةنسلا ثحابم ردص اهداريإب مهتداع ترج نكل «ةيمالك ةلأسملا هذه

 ةلدألا فقوتل ؛ةماعلا ئدابملا نم اهنوكل ؛ةيمالكلا ئدابملا يف دروت نأ قيلألا ناك نإو

 لوسر دمحم هللا الإ هللإ ال١ ديحوتلا ةملكب نورقملا هلي هللا لوسر ةمصع ىلع اهلك

 ١145/١. يدمآلل ماكحإلا .۲۲ص لوخنملا 719/١ - ۳۲١. ناهزربلا :رظنا .«هللا
 ٠". - ۲۹ص لوحفلا داشرإ .4۷/۲ تومحرلا حتاوف .۲۰/۳ ريرحتلا ريسيت
 «مهيلع همالسو هللا تاولص» أ :يفو .ش :نم ةطقاس «مهيلع ملسو هللا ىلص» ةرابع
 .؟مهيلع ملسو هللا ىلص» لدب

 مهيلع ءايبنألا نم ةثعبلا لبق ردصي نأ ًالقع عنتمي ال هنأ ىلإ نييلوصألا رثكأ بهذ
 .ةريبك وأ تناك ةريغص مالسلا

 لبق مالسلا مهيلع مهنع ردصي نأ زوجي ال» :اولاق ثيح ًاقلطم ضفاورلا مهفلاخو
 .«ةريبك وأ تناك ةريغص ةيصعم ةثعبلا

 «رئابكلا مالسلا مهيلع مهنع ردصي ال١ :اولاق ثيح رئاغصلا يف الإ ةلزتعملا مهفلاخو
 ضفاورلا يأ  نيقيرفلا دمتعمو .«رئاغصلا ةثعبلا لبق مالسلا مهيلع مهنع ردصي نأ زوجيو

 دنع وه امك  رئابكلا نم ًاموصعم نكي مل نم لاسرإ نأل ؛يلقعلا حيبقتلا :- ةلزتعملاو
 وهو «هنع عابطلا ريفنت بجوي - ضفاورلا دنع وه امك  رئاغصلاو رئابكلا نمو  ةلزتعملا
 719/١ ينيوجلل ناهربلا : رظنا .ًالقع ًاحيبق نوكيف ؛مهثعب نم ةمكحلا ىضتقمل فانم

 يبأل دمتعملا ٠٤١/١. يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۲۲۴ص يلازغلل لوخنملا ١
 رصتخملا نايب .(أ/4 ةقرو) بجاحلا عفر #/7١. ريرحتلا ريسيت 437/١". يرصبلا نيسحلا

 .۲۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠١. «48 ۰۹۷/۲ تومحرلا حتاوف .44 ١/)--
 ١59/7. رينملا بكوكلا حرش ."55 - "08ص يجيإلل فقاوملا

 عم لوضفملا ةمامإ هتزاجإ اوعمس امل يلع نب ديز اوضفر نيذلا مه :ضفاورلا -
 أربتي ال هنأ اوفرعو .عورفلاو لوصألا يف هئابآ بهذم فلاخ هنأ نيعدم ؛لضافلا مايق

 .۲۹ص قّرِفْلا نيب قْرَقلا :رظنا .ةضفار تمسف ؛هوضفرف نيخيشلا نم

 - 88/١ نييمالسإلا تالاقمو
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 ؛ ماكخألا يف ٍبِذَحْلا ٍدّمَعَت ْنِم ِةَّلاَسّولا َدْعَب , ْمِهِتمْصِع ىَلَع َعاَمْجِإِلاَو

 ىَلَع ْتَّلَد :َلاَثَو ءاَّضَلَع يِضاَقْلا ُهَرَّوَجَو .قذضلا ىَلَع ِةَرِجْعُمْلا ِةَلَألِدِل

 . "'اًداَقِتْغِا ٍقْدَّصلا

 ِرِئاَعَصَو رْئاَبكْلا َنِم ْمِهِتَمْضِع ىَلَع ٌحاَمْجِإلاَف :يِصاَعَمْلا ن نم ريغ اكو

 .اَمِجرْيَغ ٍذاَوَج ىَلَع [1/14] / ٌُرَككَألاَو ةا

 دمعت نم  مالسلا مهيلع  مهتمصع ىلع دقعنم عامجإلاف ةلاسرلاو ةثعبلا دعب امأ )١(
 - مالسلا مهيلع - مهقدص ىلع تلد ةزجعملا نأل ؛اهب قلعتي امو ماكحألا يف بذكلا
 .ةزجعملا ةلالد تلطبل اهيف - مالسلا مهيلع  مهبذك زاج ولف .اهيف

 ىلإ لوصولا ۲٠/١. ريرحتلا ريسيت 155/١. يدمآلل ماكحإلا .55“ص لوخنملا :رظنا

 حرش 47/9/١. رصتخملا نايب is ةقرو) بجاحلا عفر .اهدعب امف 568/١ لوصألا

 ."08ص يجيإلل فقاوملا ٠٠٠/۲. عماسملا فينشت .۲۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .159١/؟ رينملا بكوكلا حرش

 - مالسلا مهيلع - ءايبنألا ىلع نايسنلاو وهسلا زاوج يف ءاملعلا نيب فالخ عقو (0)

 قاحسإ يبأ ذاتسألا نع هعنم "08ص فقاوملا يف يجيإلا لقن دقف «غيلبتلاب قلعتي

 نع (ب/٤۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف - ًاضيأ - هعنم يكبسلا نبا لقنو «ينييارفسإلا
 .يناتسرهشلا حتفلا يبأو « ضايع يضاقلاو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأو «هدلاو

 يف انهو «48ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ١ ماكحإلا يف يدمآلا لقنو
 نباو .۲۲/۲ رصتخملا ىلع هحرش يفو ۸٣۳ص فقاوملا ىف ف يجيالاو ‹رصتخملا

 دوجوملا نكلو .هزيوحت ينالقابلا يضاقلا نع (ب/٤۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا

 امب قلعتي اميف نايسنلاو طلغلا زاوج ىنالقابلا ىضاقلل ٤۳۸/١ داشرإلاو بيرقتلا ىف

 ةباصإ ةزاجإ يف سيلف» :لاق ثيح .غيلبتلاب قلعتي اميف سيلو «ضئارفلا نم مهصخي
 كلذ ريغو ‹ضئارفلا نم هصخي اميف نايسنلاو وهسلاو - لوسرلا يأ هيلع يصاعملا

 ها. «هتعاط نع رفنم الو هقدصو هتوبنب ملعلا يف ف حداقب هئادأو هغالب دعب

 رئاغصلاو ءًاقلطم رئابكلا نم مهتمصع ىلع دقعنم عامجإلاف «يصاعملا نم بذكلا ريغ امأ )۳(
 ىف ناهرب نبا لاق .ةبحب فيفطتلاو «ةمقل ةقرسك «هتءورم صقنو هلعاف ةَّسْخ ىلع ةلادلا

 نع نوموصعم ءايبنألا نأ ىلع ءاملعلا نم نوققحملا قفتا» ۳١۸/١: لوصألا ىلإ لوصولا
 ١45/1١. يدمآلل ماكحإلا .51/7 ىفصتسملا ."8 5ص ينيوجلل داشرإلا :رظناو . «رئاغصلا
 رصتخملا نايب .11/# ريرحتلا ريسيت .45/1 يسخرسلا لوصأ .494/؟ تومحرلا حتاوف

 .10/7/؟ رينملا بكوكلا حرش .۲۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١.

 :نالوق هيفف ًاوهس وأ دمع ةءورم طاقسإ الو ةّسخ بجوت ال يتلا ةريغصلا عوقو زاوج امأ (5)
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 قوُعُمْلاَو ءماَيِقْلاَك ةّلبجلا ُرْمَأ هيف َحَضَو اَم ي ُهَلْعِف (ةلاسم)

 «يلبنحلا ليقع نباو «ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .كلذ عوقو زاوج :لوألا لوقلا
 .ةلزتعملا رثكأو «ةرعاشألا رثكأو «بجاحلا نباو «يدمآلاو

 نم عمجو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا :لاق هبو .زاوجلا مدع :يناثلا لوقلا

 حتفلا وبأو «يعفاشلا نيسح يضاقلاو .كروف نبا خيش دهاجم نباو «ةلبانحلا

 يف ناهرب نباو «ضايع يضاقلاو «ينيقلبلا مامإلاو ءرسفملا ةيطع نباو «يناتسرهشلا
 هنكل يلبنحلا ىسوم يبأ نبا هب لاقو .يكبسلا جاتلا هدلوو يكبسلا مامإلاو .؛طسوألا»

 .لعفلا عنمو مهلا زوجف قرف
 داشرإلا ٤۳۸/١. ينالقابلل داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 لوصألا ىلإ لوصولا .۲۳۲ص لوخنملا 7 ىفصتسملا ."65ص ينيوجلل

 عفر 404/١. رصتخملا نايب /5١. ريرحتلا ريسيت ١155/١. يدمآلل ماكحإلا ١

 / حرش ٠ ا رينملا بكوكلا حرش ٠ .14/۲ تومحرلا حتاوف rt) ةقرو) بجاحلا

 م عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ىلع هللا هلبجو .مهقلخ ُلبجيو ُلّبجي :ىلاعت هللا مهلبجو «ةعيبطلاو ةقلخلا :ةلبجلا
 «نيلوألا ةلبحلاو مهقلخ يذلا اوقتاو» :ىلاعت لاق .هيلع لوبجم وهو «هقلخ : مركلا

 .”ه5/# طيحملا سوماقلا .518ص ةغالبلا ساسأ :رظنا .[184 :ءارعشلا]

 رثكألا هب عطق امك  تاحابملا نم عيرشتلا اهب دصقي مل يتلا يأ :ةيلبجلا ةي هلاعفأو

 .هتمألو هل

 ءًايلبج كي هلاعفأ نم ناك امو» ۱۷۹/١: رينملا بوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق
 «حابمف كلذ وحنو برشو لكأو .عوجرو باهذو دوعقو مايقو ظاقيتساو مونك

 ملو «عيرشتلا هب دصقي مل كلذ نأل ؛ًافالخ هيف اوكحي ملو ءرثكألا هب عطق

 الف سأتم هب ىسأت ول نكل .ةقلخلا يهو «ةلبجلا ىلإ بسن كلذلو ؛هب دبعتن
 هتقان ماطخب رجي جح اذإ ناك هنإف امهنع هللا يضر رمع نبا لعف امك «سأب

 الو هنع ةبغر ال هكرت نإو هراثآب ًاكربت ؛ِِلك هتقان تكرب ثيح اهكربي ىتح
 . ها .«سأب الف ًارابكتسا

 مث «هب يسأتلا بدني هنأ» :نيثدحملا ضعب نع ٠۲۲ص لوخنملا يف يلازغلا لقنو
 .«طلغ وهو» :يلازغلا لاق

 ةدوسملا يف لاق ثيح .ِللَك هب يسأتلا بابحتسال ؛بدنلاب لوقلا ةيميت نبا ديأ دقو
 سابللاو بارشلاو ماعطلاك ةفصو ًالصأ بابحتسالا ىلع ةيداعلا هلاعفأ ةلالد» : ١9١ ص

 يشملاو شارفلاو مونلاو نكسملاو ىنكسلاو حاكنلاو «سبالملاو بكارملاو بوكرلاو
 . «مالكلاو

 -لاق ثيح ب هب يسأتلا بابحتسال ؛بدنلاب لوقلا - ًاضيأ - يعفاشلا يشكرزلا مزجو
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 ns "ولاَ حلاك :ةصيِصْحَت زأ ءِبْرَّشلاَو «ٍلكَألاَو

 ىكحو «هب يسأتلا بابحتسال ؛بدنلاف يلبجلا يف اما 5 عماسملا فينشت يف =

 :نيهجو هيف قاحسإ وبأ ذاتسألا

 ةحابإ ىلع هب لدتسي نأ هيف لقألاو» :لاق «نيثدحملا رثكأل هازعو ءاذه :امهدحأ

 .«كلذ

 «بودنمو «حابم :ةثالث لاوقألا ريصتف .ةلالدب الإ هيف عبتي ال هنأ :يناثلا

 .علتممو

 ىلع يلحملا حرش 4480/١. رصتخملا نايب .١9١ص ةدوسملا .٠۲۲ص لوخنملا :رظنا

 حرش RE ةقرو) بجاحلا عفر ١۷۷/١. طيحملا رحبلا 4۷/١. عماوجلا عمج

 .404/؟ عماسملا فينشت .۱۷۹/۲ رینملا بكركلا

 «تاروظحمو «تابجاوب هيَ صخ دقو «هتمآ نود لاعفأ نم هيي هب صتخا ام :يأ )١(

 ةريثك هيب هصئاصخو - ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق امك تاماركو «تاحابمو

 عفر ٤۸١/١. رصتخملا نايب .178/1 رينملا بكوكلا حرش: رظنا .فيناصتلاب تدرفأ

 .404/؟ عماسملا فينشت .(ب/“84 ةقرو) بجاحلا

 قفاوملا وه هتبثأ امو .«رتولاو ىحضلاك» لدب «رتولاو ىحضألاو ىحضلاك» ش :ىف (؟)
 4074/١ رصتخملا نايب يف امل
 .۲۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ء(بر/# 4 ةقرو) بجاحلا عفرو

 نعف ءرتولاو ىحضلاب هصيصخت امأ» :۹۷ - ٥٠ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (۳)

 :عوطت مكل نهو ضئارف يلع نه ثالث» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق سابع
 .«ىحضلا ةالصو ءرحئلاو ءرتولا

 «هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور امنإو .ةتسلا بتكلا لهأ نم دحأ هوري مل ثيدحلا اذه

 اذه بانج وبأو .«يبلكلا بانج وبأ هاور هنأل ؛فيعض وهو .هكردتسم يف مكاحلاو

 .ةعامج هفعض

 لاقو 00/١". رتولا باتك يف كردتسملا يف مكاحلاو ۲۳٠/١. هدنسم يف دمحأ هجرخأ

 بانج وبأ - ىيحيو «رکنم بیرغ وهو هيلع مكاحلا ملكت ام :تلق :يبهذلا

 ةفص باب رتولا باتك يف : ينطقرادلا هجرخأو . ينطقرادلاو يئاسنلا هفعض :- يبلكلا

 .«ىحضلا ةالصو» نم الدب «رجفلا اتعكرو» هيفو .١5/؟ ...ضرفب سيل هنأو ءرتولا
 مايقو عوطتلا باوبأ عامج باب «ةالصلا» باتك يف ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هجرخأو

 ‹ فيعض : ةَيح يبأ نب ىيحي : همسا يبلكلا تانج وبأ لاقو . 64/۲ ناضمر رهش

 .سيلدتلاب هيمريو هقدصي نوراه نب ديزي ناكو
 ةحول) رصتخملا راثآ جيرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاوم يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 «...ىرخأ قرط ثيدحللوا :(ب/۲
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 لاق مث .هوحنب سابع نبأ نع ةمركع نع يفعجلا ديزي نب رباج نع هدانسإب اهقاسو
 دع ىلع ليو“ :لاق مث .٠..ديزي نب رباج فعضل ؛فيعض ًاضيأ وهو» : ظفاحلا

 لصي مل نم ۲ باب «دجهتلا» يف يراخبلا) ناخيشلا هيلع قفتا ام ءهيلع اهبوجو

 ةالص بابحتسا باب نيرفاسملا ةالص يف ملسمو) ,.(ه1 _ ۳/۲ ًاعساو هآرو ىحضلا

 » :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم ( (VV) ١ ثيدح .. .ىحضلا

 (a ثيدح (ًاضيأ نيرفاسملا يف) ملسملو ..«..ىحضلا ةحبس - ب - هللا لوسر حبس
 هللا لوسر ناكأ:  اهنع هللا ىضر  ةشئاعل تلق» :لاق قيقش نب هللا دبع نع ١

 نيرفاسملا يف ملسملو .«هييفم نم ءيجي نأ الإ ال:تلاق ؟ىحضلا يلصي -
 يلصي - ای هللا لوسر ناك» :تلاق ةشئاع نع ذاعم نع ٠١ ۷/۱ (۷۸) ثيدح

 «يناثلا هيلع لد امب ثلاثلاو لوألا نيب عمجيف .«هللا ءاش ام ديزيو ءًاعبرأ ىحضلا
 ام 0 ءةالصلا باوبأ يف) يذمرتلا ىورو .ةبظاوملا مدع ىلع ةلالدلا يف ناك كلذلو
 :لاق يردخلا ديعس يبأ نع )٤۷۷( ۳٤١/۲ ثيدح ىحضلا ةالص يف ءاج
 3 :لوقن یتح اهعديو ؛ع ال :لوقن ىتح ىحضلا يلصي - بلك هللا لوسر
 :رجح نبا ظفاحلا لاق مث .«بيرغ نسح ثيدح اذه» : ىسيع .وبأ لاق .(«يلصي

 ىلع رتوي ناك هنأ نيحيحصلا يف تبث ام : ك هيلع ًابجاو سيل رتولا نأ ىلع لديو»

 .ظفاحلا مالك ىهتنا .«ًابوتكم اهيلع يلصي الو «هتلحار

 ًاماقم كبر كثعبي نأ ىسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو# :ىلاعت لاق دقف دجهتلا امأ
 .[904 :ءارسإلا] ةًادومحم

 :تلاق» ١/"91١: هخيحص يف ملسم دنع  اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو
 ماقف . - .لمزملا  ةروسلا هذه لوأ يف ليللا مايق ضرتفا لجو زع هللا نإف

 .ءامسلا يف ًارهش رشع ينثا اهتمتاخ هللا كسمأو .الوح هباحصأو - هب - هللا يبن
 دعب ًاعوطت ليللا مايق راصف «فيفختلا ةروسلا هذه رخآ يف هللا لزنأ ىتح
 .«ةضيرف

 .ثيدحلا نم دوصقملا ىلع لدأ يدنع ةميركلا ةيآلاو

 .[1689 :نارمع لآ] «رمالا يف مهرواشو» :ىلاعت هلوقلف ؛ةرواشملا امأو

 أدب هجاوزأ رييختب - هلك هللا لوسر رمأ امل» :تلاق  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع
 :تلاق «كيوبأ يرمأتست ىتح «يلجعت ال نأ كيلع الف ًارمأ كل ركاذ ينإ» :لاقف يب
 لاق لجو زع هللا نإ» :لاق مث :تلاق .هقارفب ينارمأيل انوكي مل ياوبأ نأ ملع دقو
 نكعتمأ نيلاعتف اهتنيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق ء ءيبنلا اهيأ ايا :يل
 دعأ هللا نإف ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو * ًاليمج احارس نكحرسأو
 -عاذه يف :تلقف :تلاق .54[0 - ۲۸ :بازحألا] ة«ًاميظع أرجأ نكنم تانسحملل
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 املثم يبنلا جاوزأ لعف معن :تلاق .ةرخآلا راذلاو هلوسرو هللا ديرأ ينإف ! ٌيوبأ رمأتسأ
 اهيأ ايف :هلوق )٤( باب بازحألا يف ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .(تلعف
 . «...كجاوزأل لق ءيبنلا

 .۲۳ 7١/5 ( ...ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك نإو# :هلوق (0) باب يفو
 مزجلا ةغيصب ًاقلعم «خلإ ...كتحرس وأ كتقراف لاق اذإ (5) باب قالطلا باتك يفو
 .155/5 ًادج ًارصتخم

 ءةنيبب الإ ًاقالط نوكي ال هتأرما رييخت نايب باب «قالطلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .امهظافلأ ىف ًادج ريسي فالتخاب ۱۱۰۳/۲ (۲۲) ثيدح

 (0704#) ثيدح بازحألا ةروس ريسفت باب ءريسفتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو ٥

 ...هلوسر ىلع - لجو زع - هللا ضرتفا اميف باب «حاكنلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 ١889/5. رايخلا يف تيقوتلا باب «قالطلا باتك يفو . ..5 خلإ

 (؟١ه#) ثيدح هتأرما ريخي لجرلا باب «قالطلا باتك يف هجام نبأ هجرخأو
۱ 

 5/*1١. ۱۹۳ ۲٤۸. :هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 :اولاقف لاصولا نع ىهن - ةه هللا لوسر نأ» :- امهنع هللا يضر  رمع نبا نع
 .«ينيقسيو يبر ينمعطي لظأ ينإ < .مكدحأك تسل ينإ» :لاقف لصاوت كنإ
 ...مايص ليللا نم سيل لاق نمو لاصولا (48) باب .موصلا باتك يف يراخبلا هج رخحأ

 .747/7 خلإ

 (08) ثيدح موصلا يف لاصولا نع يهنلا باب ءمايصلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .الال 4/5 (هك)و

 755/7 (۲۳۹۰) ثيدح لاصولا يف باب ءموصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 مايصلا يف لاصولا نع يهنلا باب «مايصلا باتك يف أطولا يف كلام مامإلا هجرخأو
 /1١١. (۳۸) ثيدح

 امهيف رطفي ال ةثالث ا وأ ٍنيموي موصي نأ وهو .موصلا يف ةلصاوملا :وه لاصولاو

 .ها .«...لاصولا زاوج هَ هصئاصخ

 ريسلا بتك يفف : عبرأ ىلع ةدايزلا امأو» : 1۰ ٤ص بلاطلا ةقحت يف ريثك نبا لاق

 ثالثب لخدو قأرما ةرشع سمخ ىلع هدقع دقع - د - يبنلا نأ خيراوتلاو

 = نب فيس :لاق اذك .فالخ الب عست نع تامو «ةرشع ىدحإ نيب عمجو ‹«ةرشع
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 نأ نع ةبطاق نوملسملا عمجأو .سابع ن نباو سنأ نع ةداتق نع ديعس نع رمع

 ةعيشلا ةفلاخمل ةربع الو کک ھا لو صئاصخ نم ناک عبرأ ىلع ةدايزلا

 .ها. «كلذ يف

 متفخ نإو# :ىلاعت هلوق ريسفت دنع ٠٦١/١ طيحملا رحبلا هريسفت يف نايح وبأ لاق

 : ءاسنلا] .(عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ

 ءددع الب يرستلا زوجي امك «ددع الب حاكنلا زوجي هنأ ىلإ ةعيشلا ضعب بهذ» .[۳

 .ها.«ةحابإلا ىلع لدت لب «ددعلاب تيقوت ىلع لدت ةيآلا سیلو

 .ريثك نبا هيلإ راشأ ام ىلإ ١9/4 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا راشأ دقو

 نأ  ةعيشلا نم وهو - يللا دع دقف «كلذ نوزيجي ال مهنم ضعبلا نأ :قحلاو

 ىلع ةدايزلا ةمرح ىلع دقعنا عامجإلا نأو ءب هصئاصخ نم عبرألا ىلع ةدايزلا

 .عبرألا

 عماجلا .۱۹۹/۲ ريثك نبا ريسفت .۳۱۳ 17/١" يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظنا

 ةقرو) بجاحلا عفر .4١٠ص ريثك نبال بلاطلا ةفحت ١1/8. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل

 تايآ ريسفت .۲۲۷ - 776/4 ریونتلاو ريرحتلا 8١/5" ۳۷٤. رانملا ريسفت .(ب٤

 ماكحألا تايآ ريسفت نايبلا عئارو ٠١. 174/5 سياسلا يلع دمحم خيشلل ماكحألا

 .4؟١/17 ينوباصلا خيشلل

 ينومتيأر امك اولص» :- لكك هللا لوسر انل لاق :لاق ثريوحلا نب كلام نع

 . «يلصأ

 .خلإ ...ةماقإلاو ةعامج اوناك اذإ رفاسملل ناذألا باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 رابخأ باتك يفو .۷ مئاهبلاب سانلا ةمحر (۲۷) باب «بدألا باتك يفو .

 مامإلا هجرخأو .17/8 قودصلا دحاولا ربخ ةزاجإ يف ءاج ام )١( باب ءداحآلا

 )9۸4( ثيدح ةمامإلاب قحأ نم باب «ءةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم

4/۱. 

 )٠٠١( ثيدح رفسلا يف ناذألا يف ءاج ام باب ءةالصلا باوبأ ىف يذمرتلا هجرخأو

 ةماقإ باتك يف هجام نباو .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو "1

 1١/١". (9ا/8) ثيدح ةمامإلاب قحأ نم باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا

 7585/١. ةالصلا يف يمرادلا هجرخأو .ه#/هو ٤٤٩/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 رحنلا موي هتلحار ىلع يمري - هيَ هللا لوسر تيأر :لاق هللا دبع نب رباج نع

 .«هذه يتجح دعب جحأ ال يلعل يردأ ال ينإف .مككسانم اوذخأتلا :لوقيو

 ...ًابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأ

 ۹٤۳/۲. (۳۱۰) ثيدح

۲ 
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 لالظتساو ءرامجلا ىلإ بوكرلا باب «جحلا كسانم باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 دعب جحأ ال يلعل يردأ ال ينإف مككسانم اوذخ سانلا اهيأ اي» : ظفلب 77١/8 مرحملا
 .«اذه يماع

 نأ ثيدح يف رأ ملف عوكلا نم عطقلا امأ» :7١٠ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 ثيدح نم يدع نبا ىور ام الإ .هعوك نم قراس دي عطقب رمأ - ي - هللا لوسر

 دبع نع دهاجم نع ثيل نع كلام انث :يناسارخلا يزورملا نلمحرلا دبع نب دلاخ
 .نسح دانسإ اذهو .«لصفملا نم ًاقراس - هب - يبنلا عطق» :لاق ورمع نب هللا
 لقنو .ًاضيأ يدعو رباج ثيدح نم يقهيبلا هاور دقو .لّوْعِم نب كلام وه اذه كلامو
 نكمي الو .«هعوك نم هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ» :الاق امهنأ رمعو ركب يبأ نع
 يف لاق .ميدق فالخ اهيف ةلأسملا نأل ؛مهضعب هاعدا امك عامجإلاب انه جاجتحالا
 ىكحو - :رهظتسملا يف لاقو .هبكنم نم قراسلا دي عطقت :جراوخلا لاقو :ةنابإلا

 .«يلع نع ينطقرادلا هاور .فكلا نود ديلا عباصأ عطقي هنأ :- فلسلا نم موق نع
 .هأ

 عوكلا نم عطقلا» : 487/١ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 عطقب رمأ» :- مالسلا هيلع _ هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ينطقرادلا هاور

 ةياور نم دهاوش هلو .عوكلا هب دارملاو .'لصفملا نم ناوفص ءادر قرس يذلا قراسلا

 اذإ» :الاق امهنأ رمعو ركب يبأ نع يقهيبلا ىورو .ةبيش يبأ نبا ةياورو يدع نبا
 .«عوكلا نم هنيمي اوعطقاف قراسلا قرس

 :نأ ةراشإلا هيلإ ردجت اممو

 :الاق امهنأ نم  امهنع هللا يضر - رمعو ركب يبأ نع يشكرزلاو ريثك نبا هلقن ام -
 رداصم نم هيلإ تعجر اميف هيلع فقأ مل .«هعوك نم هدي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ»
 .«امهنع هدجأ مل» :لوقي ۷١/١ صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا ٌتدجو اذل ؛ثيدحلا

 ننس يف ةياورلا هذه ىلع فقأ مل .«يلع نع ينطقرادلا هاور» :ريثك نبا لوق -
 نم 6٠ يناعنصلا قازرلا دبع مامإلل فنصملا يف هيلع تفقو يذلاو .ينطقرادلا

 فصن نم لجرلاو «عباصألا نم ديلا عطقي ناك ًاّيلع نأ» :ةداتق نع رمعم قيرط
 ديلا نيب قرفي ناك هنأ يلع نع 64 ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا جرخأو .«مدقلا

 قازرلا دبع ىورو .مدقلا رطش نم لجرلا عطقيو «لصفملا نم ديلا عطقيف «لجرلاو
 ةديفر نب لابح نع يميتلا هللا دبع نب ىيحي نع يروثلا نع 146/٠١ هفنصم يف

 .«فكلا نم لجرلا عطقي ناك ًايلع نأ» : يميتلا
 عطق كلذ يف يلع نع» : :لاقف عطقلا يف ٤/٣ ٠ ىلحملا يف يرهاظلا مزح نبا ركذو

 .«لجرلا نم مدقلا فصن عطقو ءديلا نم عباصألا
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 2" 9ِتاَداَبِعْلا ىِف :َليِقَو هلم ُهّنَمْأَف ءهْنَمِص ْتَمِلُع نإ هاوس اَمَو

 «قفارملا ىلإ مكيديأو» :ةميركلا ةيآلا ليلدب ؛أطخ وهو «ىلإ» لدب ؟عم» أ :يف
 .[۷ :ةدئاملا]

 .«قفارملا» لدب «قفرملا» ش : يف
 هدي لسغ مث ءءوضولا غبسأف ههجو لسغف أضوت هنأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 حسم مث ءدضعلا يف عرشأ ىتح ىرسيلا هدي مث «دضعلا يف عرشأ ىتح ىنميلا

 ىتح ىرسيلا هلجر لسغ مث .قاسلا يف عرشأ ىتح ىنميلا هلجر لسغ مث «هسأرب
 لاق :لاقو أضوتي - ب هللا لوسر تيأر اذكه :لاق مث ءقاسلا يف عرشأ

 عاطتسا نمف «ءوضولا غابسإب ةمايقلا موي نولجحملا رغلا متنأ» :- لكك هللا لوسر
 .؟هليجحتو «هترغ لطيلف مكنم
 ءوضولا يف ليجحتلاو «ةرغلا ةلاطإ بابحتسا باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ
 .؟515/١ )۳٤( ثيدح
 نولجحملا ٌرغلاو ءءوضولا لضف (۴) باب ءوضولا باتك يف يراخبلا مامإلا هجرخأو
 هللا يضر ةريره يبأ ءوضو ةفص هيف ركذي ملو ارصتخم هوحنب 4/١" ءوضولا راثآ نم

 .يراخبلا ثيدح وحنب 07# ء١٠٠٤ ,#517 ۳۳٤/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو .

 ريثك نبا لاق اذلو ؛ةلطاب «عوكلا نم عطقلا» يف فلاخملا دوجو عم عامجإلا ىوعد
 ' ؛مهضعب هاعدا امك عامجإلاب انه جاجتحالا نكمي الو» :9١٠ص بلاطلا ةفحت يف

 نم قراسلا دي عطقت :جراوخلا لاقو :ةنابإلا يف لاق .ميدق فالخ اهيف ةلأسملا نأل

 ديلا عباصأ عطقي هنأ :- فلسلا نم موق نع ىكحو  :يرهظتسملا يف لاقو .هبكنم

 . ؟يلع نع ينطقرادلا هاور .فكلا نود

 حصألا يف هلثم هتمأف ةحابإ وأ بدن وأ بوجو نم هتفص تملع نإ مدقت ام ىوس ام

 ةدوسملا ٠١١/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا .هب ءادتقالا بوجول ؛نييلوصألا رثكأ دنع

 حرش */١71. ريرحتلا ريسيت .147/4 طيحملا رحبلا .۸۷/۲ يسخرسلا لوصأ .1۷ص

 عماسملا فينشت .145١/؟ رينملا بكوكلا حرش .44/؟ ينانبلا ةيشاح عم يلحملا

 - ””ص لوحفلا داشرإ .(ب/4# ةقرو) بجاحلا عفر 484/١. رصتخملا نايب . 5/7

 ْ فو

 دالخ نب يلع يبأ بهذم اذهو .الف الإو ءاهيف هلثم هتمأف ةدابع لعفلا ناك نإ

 444/١. رصتخملا نايب .55ص ةدوسملا ٠١١/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا .يلزتعملا

 دضعلا حرش .405/7؟ عماسملا فينشت .(أ/#ه ةقرو) «(«بر/# 4 ةقرو) بجاحلا عفر

 4 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش Y/Y رصتخملا ىلع

 قي



 . لغت مل امك : ليِقَو

 ْنِإ :ُراَمْخُمْلاَو .ٌفْقَوْلاَو ءٌةَحاَبِإلاَو ُبْذَّئلاَو ءُبوُجُوْلاَف ْمَّلْعُت ْمَل ْنِإَو

 . ابق ١ الإ بذ برملا ُدْضَق َرَهَظ

 هيلإو .هتفص ملعت مل ام مكحك هتفص تملع ام مكح :يأ «هتفص ملعُت مل امك وه )١(
 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا كلذ ىلع صن امك ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا بهذ
 .يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا يف هيلع فقأ ملو .(أ/“ه ةقرو)

 .«ةبرقلا دصق» لدب يبرق ٌدصق» ش :يف (0)

 دقف ةمألا ىلإ ةبسنلابو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيلإ ةبسنلاب لعفلا ةهج ملعُت مل اذإ (۳)
 :بهاذم ةسمخ ىلع هيف اوفلتخا

 وبأو ناَرْيَخ نباو «ةريره يبأ نباو «جيرس نبا :لاق هبو .بوجولا :لوألا بهذملا

 ضعبو ءةلزتعملا نم ةعامجو «ةلبانحلا نم ةعامجو «ةيعفاشلا نم يرخطصإلا ديعس
 .بجاحلا عفرو عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هححصو « ةيفنحلا

 بهذمب هبشألا هنإ :يناعمسلا نبا لاق» ۹٠١/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو
 دصق هيف رهظ اميف الإ ملكتي مل هنكل ءحيحصلا هنأو  هنع هللا يضر  يعفاشلا
 . ها . «ةبرقلا

 يف ينيوجلا مامإلا لاق .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلل يزعو .بدنلا :يناثلا بهذملا
 «بوجولا ىلع لدي ال هلعف نأ ىلإ نوبهاذ بهذو» :(۳۹۷ ةرقف) ۳۲۲/١ ناهربلا

 .«(كلذ ىلع لدي ام يعفاشلا مالك يفو «بابحتسالا ىلع لومحم هنكلو

 يكبسلا نبا لاقو .«يعفاشلا لوق هنإ :ليق دقو» 149/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 يشكرزلا لاقو .«هنع هللا يضر يعفاشلا ىلإ بسنو» :(أ/#ه ةقرو) بجاحلا عفر يف

 .«لافقلا نع يكح هنإ» 18١/4: طيحملا رحبلا يف

 485/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألاو 1٤۹/١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا ىزع
 .ينيوجلا نيمرحلا مامإ ىلإ بدنلاب لوقلا

 (407 ةرقف) 16/١" ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ةرابع نأل ؛ًاحيحص سيل وزعلا اذهو
 نكلو «هنيعب لدي ال هلعف نأ ًاذإ راتخملاف» :لاق ثيح ةحابإلا هرايتخا يف ةحضاو
 .«ةمألا نع هيف جرحلا يفن ىلع هلمح بوجو اندنع تبثي
 ثيح (507 ةرقف) ۳۲٣/۱ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هراتخاو .ةحابإلا :ثلاثلا بهذملا
 مامإلا نع لوقنملاو .«ةمألا نع هيف جرحلا يفن ىلع هلمح بوجو اندنع تبثي» :لاق
 يف ينغملا يف يزابخلا لاق امك راتخملا وهو ‹صاصجلا يزارلا لوق وهو «كلام

 .۳٠۲ص - ةَ - يبنلا لاعفأ ماكحأ نايب

 -روهمج هيلعو .انم ديرأ ام ىلع ليلد موقي ىتح لكلا يف فقولا :عبارلا بهذملا
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 ىَلِإ ٌَنوُعِجْرَي ق ىَلاَعَت هللا َيِضَر] َةَباَحَّصلا َّنأِب ْعْطَقْلا :انل
 ٍرْجآ ىلإ ىق امل :ُهلْرَكَو .ُهنَمِص موُلَْمْلا هلع

 ٌفوُقوْلا مرق 0ُناَحْجّولا َتَبَت ِةَب برقا دص هك َرَهَظَو ْمَلْعُت ْمَل او

 ُبوُجُوْلاَو ُراَوَجْلاَق < رَهظَي ْمَل اَذِإَو .ثْينت تبعت مل ةا ُبوُجْوْلاَر «هدنع

 : [ىّلاَعَت] ِهِلْوَق َدْعَب َحَرَحْلا ىَقَت اّمَل :اَضِيََر ْتْبْنَت مل ٌةَداَيِز ُبْدَتلاَو

(000 

000 

 هيف

(£) 

 نع هلقنو «بيطلا وبأ يضاقلا هححصو «هعابتأو ىلازغلاو «ىفريصلاك نيققحملا

 لامتحال ؛ةحابإلا وأ بدنلا وأ «بوجولل هنأ ىردي ال :اولاقو جك نباو «قاقدلا
 .هب ةيصوصخلا لامتحاو ءاهلك رومألا هذه

 و . حابمف الإو بدنف ءةبرقلا دصق هنم رهظ نإ هنأب ليصفتلا :سماخلا بهذملا

 .بجاحلا نباو يدمالا دنع راتخملا

 :١١۳ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا لاق :ةلأسملا يف فالخلا ىنبم

 ؟ طقف لوقلا يف وأ «لعفلاو لوقلا يف ةقيقح رمألا نأ ىلع تفتلي فالخلاو»

 ىلع الاد - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلعف ناك ةقيقح امهيلع قلطي هنإ :لاق نمف

 هيلع  هلعف نإ :لاق ءًازاجم الإ لعفلا ىلع قلطي ال رمألا نإ :لاق نمو .بوجولا

 باهولا دبع يضاقلا ءانبلا اذه ىلإ راشأ دقو «بوجولا ىلع لدي ال  مالسلاو ةالصلا

 امك ةقيقح رمأ هنأو بجاو هنأ :هباحصأ نع لقنو «كلام بهذم ىلع هل رصتخم يف

 .ها .ةءانبلا ةيضق وه

 - ۳۲۱/١ ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ."56ص عمللا .۲٤۲ص ةرصبتلا .555 ۲۲۰۹ص لوخنملا .518 7١4/7 ىفصتسملا

 رصتخملا نايب .187ص ةدوسملا .۸۷/۲ يسخرسلا لوصأ ١1494/١. يدمآلل ماكحإلا

 حرش .۱۲۳/۳ ريرحتلا ريسيت .۲۸۹/۲ جاهبإلا .(أ /ه ةقرو) بجاحلا عفر 0

 .قلاآ -_ ۲ عماسملا ف فينشت ۱۸١/۲. تومحرلا حتاوف .۱۸۹/۲ رينملا بكوكلا

 - ٣٣ص لوحفلا داشرإ ۱۸۱/٤. طيحملا رحبلا ."56١ص یشکرزلل بهذلا لسالس

4 ۰ 
 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 1 ١//441. رصتخملا

 .(اهكانجوز ًارطو اهنم ديز ىضق املف» :اهمامتو .#ا/ :ةيآلا بازحألا ةروس

 رصتخملا نايبو .(أ//“١ ةقرو) بجاحلا عفر يفو .«مزلف» لدب 'مزليف» ش :يف

 .«مزليف» .۲۲/۲ دضعلا حرشو . 0

 .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
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 .ِبْدَتلاَو بوُجْولا ٍلاَمِتحا َعَم ُةَحاَبِإلا ٍتَمهُم '''كاَهكاَتجَوْرل
 ام :ىتْغَمْلا َّنَأب َبيجأ . ي لوسَرلا ُمُكاَنآ اَمو» :ُبِجوُملا

 . کات امو :ِةلَباَتُمِل
 زأ فَلَعَف يِذَّلا ِهْجَرْلا ىَلَع لغفلا يف *تيجأ . 4ةوغعبتاوإ» : اولا

 ۰ .اًمهيِف أ لَم يف
 .ةَوْسِإ هيف لف ُنِمْؤُي داك ْنَم : يأ .اًهِرِجآ ىَلِإ اگ ْذَقَلِط :اولاق

 .ُهَلَعَف يَِلا وْجَوْلا ىَلَع ٍلْغِفْلا عاَقيإ : يّسأَتلا ىتْعَم :اَنْلُق

 es 4ول ُهلْغَت َمَلَحِ> :اوُناَق

 ؛ ْمُكَرَم |

 )١( «اهكانجوز ًارطو اهنم ديز ىضق املفا :اهمامتو ."ال :ةيآلا بازحألا ةروس .

 .«هوذخف لوسرلا مكانآ امو :اهمامتو .۷ :ةيآلا رشحلا ةروس (۲)
 .«اوهتناف هنع مكاهن امو :اهمامتو .۷ :ةيآلا رشحلا ةروس (۳)

 .(نودتهت مكلعل هوعبتاو» :اهمامتو ١168. :ةيآلا فارعألا ةروس )٤(
 .«بيجأ» لدب «بيجأو» أ :يف ()

 نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقل» :اهمامتو ۲١. :ةيآلا بازحألا ةروس (5)
 .«رخآلا مويلاو هللا وجري ناك

 علخف ءهيلعن علخف ىلص ب يبنلا نأ)  هنع هللا يضر  يردخلا ديعس يبأ نع )۷(
 .انعلخف َتعلخ كانيأر :اولاق «؟ مكلاعن متعلخ َمِل» :لاق فرصنا املف «مهلاعن سانلا
 بلقيلن دجسملا مكدحأ ءاج اذإف .ًاثبخ اًمِهب نأ ينربخأف يناتأ ليربج نإ» :لاقف
 .(«امهيف لصيل مث ضرألاب هحسميلف اثبخ ىأر نإف امهيف رظنيلو «هيلعن
 )٠٠١( 475/١: ثيدح لعنلا يف ةالصلا باب ءةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ
 يف يلصي يلصملا باب ءطسبلا ىلع ةالصلا باوبأ عامج يف ةميزخ نبا هجرخأو
 .هوحنب ۱٩۷/۲ (۱۰۱۷) ثيدح هيلعن

 اذإ امهعضي نيأو «نيلعنلا يف ةالصلا باب «تيقاوملا بتك يف نابح نبا 'هجرخأو
 1 .١٠١ص (*50) ثيدح امهعلخ
 طرش ىلع حيحص» :لاقو 2550/١ ةالصلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو
 .هحيحصت ىلع يبهذلا هرقأو «؟ملسم

 .70/# هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 مهلك 87١/١. نيلعنلا يف ةالصلا باب ؛ةالصلا باتك يف هننس يف يمرادلا هجرخأو
 .ظافلألا يف ريسي فالتخاب
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 ٌةَلََصلا ِهْيَلَع ل :اًنْلُق .َةَّلِعْلا َنََبَو ,”يلالْذَتْسا ىَلَع ْمُه

 [ب/5١] / ْمُهَرَمَأ امل :اوُناَق .ِةَبْرُقْلا مُهَمِل وأ “ھاولصإ : 060 ل

 يلا مه أ أ ."24اردخج :ِهِلْوَقِل :انلُق . لغ اوُكَّسَمَت مے ملا

 َىَضَر] َةَشِئاَع ُرَمُع لاس ٍلاَرْنإ ۷ مب ب ٍلْسْغْلا يف "تيتا اهل اولا

 .؟مهلالدتسا ىلع» لدب «لالدتسالا ىلع» ش :يف )١(

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۹۳/١. رصتخملا

 .٤٤٤ص يف هجيرخت قبس (۳)

 هعم نكي مل نم رمأ عادولا ةجح يف ةي هللا لوسر نآ» :- هنع هللا يضر - رباج نع )٤(

 هتجح لعجي نأو «همارحإ نم لحي نأ «ةورملاو افصلابو تيبلاب فاط اذإ يده

 نأو . «كلذ اومظعتسا سانلا نأو «همارحإ ىلع تبث ةه هللا لوسر نأو «ةرمع

 .«ُكللخأل َيْذَهلا يعم نأ الول» :لاق ةي هللا لوسر
 يفو ٠١١/۲. دارفإلاو نارقلاو عتمتلا (۳۳) باب حلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 باتك يفو ۷١/١. تيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا يضقت )۸١( باب

 : 5 يبنلا لوق (۳) باب «ينمتلا باتك يفو ٠٠". ذي ميعنتلا ةرمع (5) باب ءةرمعلا

 «ةئسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يفو . 178/4 ؟تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول»

 ٠١١/۸. هتحابإ فرعت ام الإ ميرحتلا نع ب يبنلا ىهن (۲۷) باب

 .نارقلاو عتمتلاو دارفإلا زوجي هنأو «مارحإلا هوجو نايب باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأو
 ۸۸۲/۲ )۱٤۷( ثيدح لب يبنلا ةجح باب یفو .(۳٤۱)و (۲٤۱)و (151١)و (۱۳۸) ثيدح

 (۱۷۸۸)و (۱۷۸۷) ثيدح جحلا دارفإ يف باب «كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو 5
 .555- ٤٥٥/۲ (1908) ثيدح للك ىبنلا ةجح ةفص باب ىفو ." 4837-7

 497/1 (۲۹۸۰) ثيدح جحلا خسف باب «كسانملا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 ۱١۲۷. ۔ ۱۰۲۲/۲ (”01/4) ثيدح هلك هللا لوسر ةجح باب ىفو .ًارصتخم

 يتلا ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ةلأسم يه هذهو» :١١*ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 ۰ .'اهيف ةمئألا فلتخا
 حتف ۲۸۰/۲١. ةيميت نبال ىواتفلا عومجم :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ٤۸٤/۳. ةمادق نبال ىنغملا .157 - ١54/97 يوونلل عومجملا ٤۱۹/۳ - 4١4. يرابلا

 ٠٤١. - ۱۳۴/۸۳ يليحزلا ةبهو روتكدلل هتلدأو يمالسإلا هقفلا

 .50؟ ص يف هجيرخت قبس (۵)

 .«فلتخا» لدب «اوفلتخا امل» أ :ىف (5)

 .«ريغب» لدب «ريغلا أ :يف (۷)

۹۸ 



 :اًنْلُق . "اَئْلَسَتْغاَم تلت هللا ُلوُسَرَو اأ ُهُيْلَعَف :ْتَلاَقَف “[اهلَع ىَلاَعَت هللا

(1) 

(۳) 

 0 و
 امن

 چ

 م

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 ۰ .۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۹١/١. رصتخملا
 ءرمع لاؤس امأ» ٤۹٦/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق
 ةباحصلا ركاذت :لاق رايخلا نب يدع نب هللا دبع نع راثآلا لكشم يف يواحطلا هاورف

 لاقو .لسغلا بجو دقف ناتخلا زواج اذإ :مهضعب لاقف .ةبانجلا نم لسغلا رمع دنع

 سانلاب فيكف ءرايخألا ردب لهأ متن تنأو متفلتخا دق :رمع لاقف .ءاملا نم ءاملا : مهضعب

 يبنلا جاوزأ ىلإ لسرأف كلذ ملعت نأ تدرأ نإ «نينمؤملا ريمأ اي :يلع لاقف .؟مكدعب

 بجو دقف ٌناتخلا ٌناتخلا زواج اذإ) :تلاقف ةشئاع ىلإ لسرأف .كلذ نع نهلسف هلي
 .«ًالاكن هتلعج الإ ءاملا نم ءاملا» :لوقي ًادحأ عمسأ ال :كلذ دنع رمع لاقف .«لسغلا

 طلاخ اذإو :هصصق يف لاقف صقي ناك «تباث نب ديز نع مجعملا يف يناربطلا هاورو

 هيلع هركنأو هاعدتساف باطخلا نب رمعل ركذف .لسغ هيلع سيلف «نمي ملف ةأرملا لجرلا
 ةصفح ىلإ لسرأف .نينمؤملا تاهمأ ىلإ لسرأ :ىلع هل لاقف .يمامعأ نم هتعمس :لاقف

 .«لسغلا بجو دقف ّناتخلا ٌناتخلا زواج اذإ» تلاقف ةشئاع ىلإ لسرأف .ملعأ ال :تلاقف

 ٌناتخلا زواج اذإ» :عفرو «لئاسلا وه رمع نأ ركذي ملو ىسوم يبأ نع ملسم هاورو
 .اهلوق نم هلعجي ملو .«َناتخلا

 ءاقتلاب لسغلا بوجوو ««ءاملا نم ءاملا» خسم باب «ضيحلا باتك يف ملسم) -

 :اهلوق امأو - («ىقتلا» لدب «سم» هيفو ۲۷۲ 771١/١ (84) :(88) ثيدح نيناتخلا

 يئاسنلا هاور نكل «لاؤسلا اذه باوج يف دري ملف «انلستغاف ي هللا لوسرو انأ هتلعف»

 اذإ ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ ىف)  يذمرتلاو «- ١9١/١( ىربكلا ننسلا يف) -

 ةشئاع ىلع ًافوقوم هاور اذكه )٠١8( 180/١. ثيدح لسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا
 نب عفارو ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأ نع بابلا يفو : :لاقو ءاهنع هللا يضر

 مقر هدعب يذلا ثيدحلا يف ًاعوفرم اهنع هللا يضر ة ةشئاع نع ًاضيأ هجرخأو .جيدخ

 هجام نباو «- (حيحص نسح ةشئاع ثيدح :ىسيع وبأ لاقو .۱۸۳ - ۱۸۲/۱ (۱۰۹)

 ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بوجو يف ءاج ام باب ءاهننسو ةراهطلا باتك يف)  اهنع

 هتلعف «لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ» :تلاق - ۱۹۹/١( (508) ثيدح

 .«انلستغاف ةع هللا لوسرو انأ

 لاق :هللع يف لاقو .«؟حيحص نسحاا :- (ا١م# - ۱۸۲/۱ هننس يف) - يذمرتلا لاق

 .مالس نب مساقلا نب نلمحرلا دبع نع يعازوألا هيوري امنإ ءأطخ وه: يراخبلا

 .يشكرزلا مالك ىهتنا .«ناطقلا نبا كلذكو .هحيحص يف هجرخأف كلذ ىلإ نابح نبا تفتلي ملو

 يف «حيحص نسح ةشئاع ثيدح» :يذمرتلا لوق ىلع رجح نبا ظفاحلا قيلعت :رظناو

 ۱۸١/١. يذمرتلا ننس يف ثيدحلا ىلع ركاش دمحأ خيشلا قيلعتو ١174/١. صيخلتلا

۹ 



 نو نايب هال وأ أ يللا َبَجَو ْدَقَف ِناَناَتْخْلا ىَقَتْلِإ اإ :ْنِم َديِفْتْسا
 :ًطّوْخُأ :اوُلاَق .بوُجْولا مُهَمِل وأ ٍقالَّصلا طْدَش 9 ل وأ 0 ابنُ مثلك

 ١ .اًكيَعَتَ مل ِةَفَلَطُمَو ٍقاَصَك

 “ألا َناَك وأ ُُبوَجُو ٌتَبَئاَميِف ًطاَيِتخالا َّنَأ :ُقَحْلاَو

 .لَق َكِلَذ رْيَعِل َلَمَتْخا ام امأَق «'”تيئالّئلاَك

 «لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع )١(
 ام باب «ةراهطلا باوبأ ىف :يذمرتلا هجرخأ .«انلستغاف ك هللا لوسرو انأ هتلعف
 ًافوقوم هاور اذكه )٠١8( ۱۸١/١. ثيدح لسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإ ءاج
 ورمع نب هللا دبعو ةريره يبأ نع بابلا يفو :لاقو ءاهنع هللا يضر ةشئاع ىلع

 ثيدحلا يف ًاعوفرم اهنع هللا يضر ةشئاع نع ًاضيأ هجرخأو .جيدخ نب عفارو
 نسح ةشئاع ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .18 _ )٠١9( ۱۸۲/١ مقر هدعب يذلا

 . "حيحص

 ىقتلا اذإ لسغلا بوجو يف ءاج ام باب ءاهننسو ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 اا .۱۹۹/۱ (508) ثيدح ناناتخلا
 ثيدح ناناتخلا ىقتلا اذإ لسغلا بوجو باب «ةراهطلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 .؟ناتخلا ناتخلا زواج اذإ» ظفلب (۷۲)

 . ۱١۱/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 )44١( 5145/١. ثيدح لسغلا بجوي ام باب ةراهطلا باتك يف قازرلا دبع هجرخأو

 .(اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع ًافوقوم مهلك)
 .«اورهطاف ًابنج متتك نإو# :اهمامتو .۷ :ةيآلا ةدئاملا ةروس ()

 بوجولا ناك وأ» :هريدقت فوذحم اهمساو «بوصنم ناك ربخ :لضألا (۳)
 . ؛ّلضألا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 459/١. ٠ رصتخملا نايب “iN ةقرو) بجاحلا عفر رظنا

/£. 

 نم نيثالث موي َّمُع اذإ هنإف .ناضمر نم نيثالث مويك ءلصألا وه بوجولا ناك وأ (؟)

 ىلع ءانب ؛هموص بوجوب مكحيف «ناضمر نم نيثالث موي نوكي نأ لمتحي «ناضمر
 .هيلع ناك ام ىلع ءىشلا ءاقب لصألا نأل ؛لصألا هنأ
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/5 ةقرو) بجاحلا عفر 444/١. رصتخملا نايب :رظنا
 .ينازاتفتلا ققحملا ةيشاح عم 4/7

 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ريغلا لدب «ريغب» ش ءأ :يف ()

 ۲٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 444/١. رصتخملا نایب 5
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 ذلو : يلوم ةَيفَتنم ُةَحاَبِإلاَو َعيِلْبَتلا مرلَتْسَي بوج ولا : ُبْدَنلا

(CYَوُهَو ناک ”لإ سم خس  

 ْرَهْظَي ْمَل اَذِإ '9َبيجأ .ُهَدْنِع ٌفوُقُوْلا َبَجَوَف ُىَّقَحَتْمْلا َوُه :ٌةَحاَبإلا

 “اک ٌيِضُمَك َناَك نف رواق ُهْرِكْنُي مَلَو لغ َمِلَع اإ (ُةلَأْسَم)

 .«هلوقب» لدب «هلوقل» أ :يف )1١(

 نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقل# :اهمامتو ۴١. :ةيآلا بازحألا ةروس (؟)

 .«رخآلا مويلاو هللا وجري ناك

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل» :هلوقل ةحابإلا اذكو» : 38/9 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (۳)

 ها. «بولطملا وهو .بدنلا نيعتف «حابملا ىلع حدم الو «حدملا ضرعم يف (ةنسح ةوسإ

 ٠٠٠/١. رصتخملا نايب .5937/7 جاهبإلا .(أ/5# ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 )٤( «بيجأ» لدب «بيجأو» أ : يف .

 نوك طرش لب «ةجح هرارقإ نوك طرش معن» : ٦۳/۲ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاق ()
 وأ رقم هنأب فصوي ال ملعلا نودب هنأل ؛ راكنإلا ىلع هتردقو «لعفلاب هملع :ًارارقإ راكنإلا هكرت

 . ها . ؛هتملك روهظ لبق ةكم يف رافكلا عم هلاحك ءرقم هنأ ىلع لدي ال زجعلا عمو ءركنم

 :بجاحلا نبا لوق ىلع ضرتعا (ب/5 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا نأ الإ

 نم - بجاحلا نبا يأ  فنصملا هركذ ام نأ ملعاو» :لاق ثيح ؛ًارداق هركني ملو»

 نأ ءاهقفلا ركذ دقف هيلإ جاتحم ريغ يدنع زاكنإلا ىلع ًارداق ةي يبنلا نوك طارتشا
 طوقسلا مدعو «هسفن ىلع فوخلاب ركنملا رييغت بوجو طوقس مدع ي هصئاصخ نم

 :هلوق يف هتمصعب ىلاعت هبر رابخإ دعب هسفن ىلع فوخ نم عقي ال هنأل ؛ ةقيقحلا يف

 .ها.«59[4 :ةدئاملا] «سانلا نم كمصعي هللاو#

 هركني ملو» :بجاحلا نبا لوق ىلع راجنلا نبا ضرتعا يكبسلا نبا ضارتعا لثمبو

 هنوكب ةلأسملا بجاحلا ُنبا دّيقو» :1947/7 رينملا بكوكلا حرش يف لاق ثيح .«ًارداق

 ال ّركنملا هراكنإ بوجو نأ هَ هصئاصخ نم نأل ؛كلذ ىلإ ةجاح الو .هيلع ًارداق
 .ها.«هسفن ىلع فوخلاب هنع طقسي

 نأ دب الو» :"5ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق راجنلا نباو يكبسلا نبا لوقبو

 راكنإلا ىلع هتردق عم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هنم لعفلاو لوقلا ىلع ريرقتلا نوكي

 هصئاصخ نم نإ :اولاقف ءاهقفلا نم ةعامج مهفلاخو .نييلوصألا نم ةعامج لاق اذك

 ؛سفنلا ىلع فوخلاب ركنملا رييغت بوجو طوقس مدع ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .ها.54[4 :ةدئاملا] (سانلا نم كمصعي هللاو# :هلوق ىف ةمصعب هناحبس هللا رابخإل

 =هنإف» :(407 ةرقف) ۳۲۸/١ ناهربلا يف لاق ثيح قفانملا رفاكلاب ينيوجلا مامإلا قحلأ (5)

5:١١ 



 , ”زاَوَجْلا ىَلَع لد ابو ا ترکشلل ریا لق وم نك ىلإ 0

ondهو و وو هو وم و مهو هع و و عاف و مه هع 6و هوم هه هع وو هو عهقو هو اقع 6و وه  

 ضرعتي الف ءرمأ ىلع هنم لوبقلا نم ًاعنتمم هيلع اًئبأ ةي هللا لوسر ىري نأ دعبي ال

 نم نوكي نأب كلذو ءهابأي لب هيه َلِبَق امل «هاهن ول هنأب هملعل ؛هنع ضرعم وهو ل

 .ها. «عرشلا تابثإ ىلع مهنع هتوكسو ,ءالؤه هديرقت لمحُي الف ءرفاك وأ ًاقفانم هاري

 مالسإلا ماكحأ قفانملا ىلع يرجن انإ» :لاق ثيح نيمرحلا مامإ يرزاملا فلاخو

0) 

 قف

() 

(£) 

(6) 

 فينشت يف يرزاملا لوق يشكرزلا دّيأو .«رهاظلا يف مالسإلا لهأ نم هنأل ؛ًارهاظ
 وهو «يرزاملا هيلإ بهذ رفاكلا ىلع راصتقالاب لوقلاو» :لاق ثيح 4 ۰/۲ عماسملا

 .«ةلمجلا يف دايقنالل لهأ هنأل ؛رهظأ
 هللا ىلص يبنلا نأب» :يرزاملا لوق نع ٠۴ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا باجأ دقو
 .«مهعفنت ال ةظعوملا نأ هملعل ؛نيقفانملا نع طقسي ام ًاريثك ناك ملسو هلآو هيلع
 .(ةسينك» لدب «هتسينكا أ : یف

 عفر يف يكبسلا نباو 15١/١. ماكحإلا يف يدمآلا :ةلأسملا هذه يف قافتالا ىكح
 .(ب/١۳ ةقرو) بجاحلا

 ٠٠/۲. رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ٠٠۴/١. رصتخملا نايب يف يناهفصألاو

 ىلع - مالسلاو ةالصلا هيلع  هراكنإ مدع لد لعفلا كلذ ميرحت قبسي مل نإ :يأ
 ىلع همكح دحاولا ىلع همكح نأ تبث اذإ هريغ نمو هلعاف نم «لعفلا كلذ زاوج
 .؟8/؟ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق امك ؛ةعامجلا

 ١/*50. رصتخملا نايب .(ب/١۳ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
 توكسف «هميرحت قبس دق رفاك ريغ نم هنمزو هترضحب عقاولا لوقلا وأ لعفلا ناك نإ

 باكترا خو هنم عقي نأ مزل الإو «قباسلا ميرحتلا كلذل خسن هراكنإ نع يب يبنلا

 هللا هفصو دقو ؛لطاب ىلع رقي الف ءال هتمصع نم ررقت امل ؛لطاب وهو مرحم

 مهرماي ليجنالاو ةاروتلا يف مهدنع ًابوتكم هنودجي يذلا يمألا ءيبنلا» :هلوقب ىلاعت
 ركني مالسلاو ةالصلا هيلع هذ ٠١١[. :فارعألا] #ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب
 .خسنلاو زاوجلا ماهيإل ؛ةجاحلا تقو نع نايبلا َريِخأت هيف نألو .ركنملا

 يدمآلل ماكحإلا .۲۲۸ص لوخنملا .(508 ةرقف) ۳۲۹/۱ ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 ٠٠۴/١. رصتخملا نايب .(ب/١ ةقرو) بجاحلا عفر ۱۲۸/١. ريرحتلا ريسيت و

 ."56ص لوحفلا داشرإ .144/7 رينملا بكوكلا حرش ./؟ تومحرلا حت

 .زاوجلا ىلع ةلالدلا يف ىوقأ وه لوق وأ لعفب مالسلاو ةالصلا هيلع راسو

 =يدمآلل ماكحإلا .۲۲۸ص لوخنملا .(404 ةرقف) .794/١" ينيوجلل ناهربلا :رظنا
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 ِكْرَتَو ِراَسْبَيْسالاِ ٍةَفاَيِقْلا يِف "”[ىَناَعَت] هللا ُهَمِحَر ٌيِعِفاَّشلا َكَّسَمَتَ

 ٍهِذَه َّنِإ» :ةَماَسأَو ِدْيَر ُماَدُقَأ "هَل ْثَدَب ْدَقَو 5 ْدُمْلا ٍلْوَقِل ؛"راكنإلا

 اًرُكألا

(1) 

(۳) 

(۳) 

(6) 

 ص

 (*”«ضغَب ْنِم اًهُضْعَب م

 رصتخملا نايب .(ب٦۳ ةقرو) بجاحلا عفر YAY ريرحتلا ریسیت 1

 رينملا بكوكلا حرش ."5ص لوحفلا داشرإ ۱۸۴/١. تومحرلا حتاوف 0

1 

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

  دمحأ مامإلا هب كسمت ةفايقلا يف - ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا هب كسمت ام

 .ةيفنحلل ًافالخع ؛ - ىلاعت هللا همحر

 حتاوف 1۹١/۲. رينملا بكوكلا حرش .(408 ةرقف) ۳۲۹/۱ ينيوجلل ناهربلا :رظنا

 عماسملا فينشت .(أ/#ال ةقرو) بجاحلا عفر ٠٠٤/١. رصتخملا نايب .187/5 تومحرلا

1 

 نب عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم مامإلا :وه يعفاشلا -
 بيسن ءظفاحلا ةقثلا «يعفاشلا يبلطملا يشرقلا «بلطملا نب ماشه دبع نب بئاسلا
 ىفوتو ءه ٠٠١ ةنس دلو .روهشملا بهذملا بحاص «هتنس رصانو وب هللا لوسر
 ةركذت .ه/١٠ ءالبنلا مالعأ ريس :يف هتمجرت رظنا .- ىلاعت هللا همحر  ه4١7 ةنس
 «يعفاشلا» باتك ."0/4 تاقثلا .18/4 بيذهتلا ۱٤۳/۲. بيرقتلا ۳٦۱/۲. ظافحلا
 .ةرهز يبأ خيشلل

 .أ :نم ةطقاس «هل» ةظفل

 ريراسأ قربت ءارورسم لي هللا لوسر ىلع لخد) :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 نإ :لاقف ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز ىلإ ًافنآ رظن اًرّرَجُم نأ ئرت ملأ» :لاقف ههجو

 .(«ضعب نم اهضعب مادقألا هذه

 «بقانملا باتك ىف و ١17/8. فئاقلا )۳١( باب .ءضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 بقانم (17) باب ل يبنلا لئاضف باتك يفو ٠١١/١. ل يبنلا ةفص (۲۳) باب
 7١/5. 6 هللا لوسر ىلوم ةثراح نب ديز

 ,”4 278) ثيدح دلولا فئاقلا قاحلإب لمعلا باب «عاضرلا باتك يف ملسم هجرخأو

AY - 1A1 /Y (f° 

 14۸/۲ (۲۲۹۸ «۲۲۹۷) ثيدح ةفاقلا يف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 1 - 344. ١
 :ىسيع وبأ لاقو .450/4 (؟78١) ثيدح ةبهلاو ءالولا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .؟حيحص نسح ثيدح اذه»

41۳ 



 ١44/5 1۸١. ةفاقلا باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو =

 يف دمحأ مامإلا هجرخأو .۷۸۷/۲ ةفاقلا باب «ماكحألا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 .٣۲۲و 85/5 هدنسم

 زيميو هبشلا فرعي يذلا وه :فئاقلا» 05/1١7: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 لاق .ىفاقلا نم بولقم هنأكف ءاهعبتي يأ ءايشألا وفقي هنأل ؛كلذب يمس ءرثألا
 ٠ ها .ةفاقلا :عمجلاو «ةفايقو ًاوفق هفاتقيو رثألا وفقي يذلا وه :يعمصألا
 .9١1ص يناجرجلل تافيرعتلا .1808ص بغارلا تادرفم :رظناو

 يف اوملكت امدنع  امهنع هللا يضر  ديز نب ةماسأ ةصق ىلإ ةراشإ ثيدحلا يف
 م ءاجف ء«نطقلا نم ضيبأ ديز هوبأ ناكو ءداوسلا ديدش دوسأ ءاج هنأل ؛هبسن

 هذه نإ :لاقو امهمادقأ ىلإ رظنف «ديزو ةماسأ نم لك يطغ دق ناكو «يجلدملا

 ؛هيف نعطلا نع مهل ًافاك هنوكل ؛كلذب لك يبنلا ّرسف .ضعب نم اهضعب مادقألا
 . كلذ مهداقتعال

 ثراوتلا لوصح هنم مزليو «هلوق ربتعي قذاحلا فئاقلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو
 ٥۷/١١. يرابلا حتف :رظنا .هب قحلملاو قحلملا نيب

 دبع نب ةرم نب جلدم ىلإ ةبسن يجلدملا ةدعج نب روعألا نبا وه : يجلذُملا زؤَجُم -

 «ةياور هل ملعأ ال» :رصم خيرات يف سنوي نبا نع ًالقن رجح نبا لاق .ةنانك نب فانم '
 هتيصان رج ًاريسأ رسأ اذإ ناك هنأل ؛ززجملا هل ليقو .ِلك يبنلا دعب حوتفلا دهش دقو
 فرتعت برعلاو ءدسأ ينب يفو مهيف ةفايقلا تناكو .- هنع ىلاعت هللا يضر  هقلطأو

 مهب ًاصاخ كلذ سيلو» :17//61 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق ..«كلذب مهل
 نب ديعس ىلإ حيحص دنسب ضئارفلا يف نوراه نب ديزي جرخأ دقو «حيحصلا ىلع

 ال ءايدسأ الو ايجلدم سيل ىشرق رمعو «هتصق ىف هدروأ افئاق ناك رمع نأ بيسملا

 باعيتسالا ۴٠٠/۴. ةباصإلا :ىف ىجلدملا ةمجرت رظنا .ةميزخ دسأ الو «شيرق دسأ
 00 .۸۳/۲ ءامسألا بيذهت .هل #١
 يشرقلا ءًابسن يبلكلا ليحارش نب ةئراح نب ديز ليلجلا يباحصلا وه :ديز -
 رتشاف يبسلا يف عقو .هيلاوم رهشأو ةه هللا لوسر بح ةماسأ وبأ .ءالولاب يمشاهلا

 و «ةوبنلا لبق يب يبنلل هتبهوف ءدليوخ تنب ةجيدخ هتمعل مازح نب ميكح

 نم وهو .بلاط يبأ نب رفعج نيبو هنيب لَك يبنلا ىخآو «ينبتلا ميرحت لزن ىتح
 .ربيخو ةيبيدحلاو قدنخلاو ًادحأو ًاردب دهشو ةنيدملا ىلإ رجاهو .مالسإلل نيقباسلا

 نبا وهو ةرجهلا نم نامث ةنس دهشتساف ةتؤم ةوزغ ىلع ًاريمأ هلك لوسرلا هنيعو
 054/١. ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا . هنع ىلاعت هللا ىضر  نيسمخو سمخ

 1 507/١. ءامسألا بيذهت 544/١. باعيتسالا

٤ 



 ُمِْلُي اَمب َراَسْبِيْسِإلاَو ؛ٌقَحْلا "!ةَمَق قاري ؛ِراَكْنإلا َكْرَت َّنِإ :دروأو

 َهَقَئاَوُم دأب َبيِجَأَو ."”َكِلَّذِل اوُصَوَعَت َنيِقِفاتُمْلا دال ؛ِهِلْضَأ ىَلَع َمْضَخْلا

 «دمحم وبأ .ليحارش نب ةثراح نب ديز نب ةماسأ ليلجلا يباحصلا وه :ةماسأ _ =

 .ةلك هللا لوسر ةنضاح نميأ مأ همأ .هبح نباو دك هللا لوسر بج .ديز وبأ :لاقيو

 لزتعاو .نيرشع وأ ةنس رشع ينامث هرمع ناكو «ميظع شيج ىلع ب لوسرلا ُهرّمأ
 ةفالخ يف اهب يفوتو ةنيدملا مث ةكم مث قشمدب ةزملا نكسو «نامثع لتق دعب نتفلا
 :يف هتمجرت رظنا .هنع ىلاعت هللا يضر ةريثك ثيداحأ هنع يور ؛هه14 ةنس ةيواعم

 ١/"١١. ءامسألا بيذهت 088/١. باعيتسالا ١/١". ةباصإلا

 .«ةقفاومل» لدب «ةقفاومبا ش :يف ()

 لدتسا» 4٠١(: 24084 ء۸٠١٤ ةرقف) ۳۲۹/۱ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق (۲)

 ىلع َىِحِلْدُملا اًرّزَجُم ةي هللا لوسر ريرقتب ةفاقلا تابثإ يف هنع هللا يضر يعفاشلا
 :امهُئادقأ امهنم تدب دقو «ةفيطق تحت امهو ديزو ةماسأ ىلإ رظن امل لاق ذإ «هلوق
 ةصقلا يف .هلاق ام هّرسو هللا لوسر رشبتساف .ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ

 .لجرلا كلذ ةي هللا لوسر ريرقت يعفاشلل لالدتسالا عضومو .ةروهشملا

 نوقفانملا ناكو «قحلا رهاظل ًاقفاوم ناك ْزّزَجُم لوق نإف ؛رظن هيف اذه :يضاقلا لاق
 ًامكاح عرشلا ناكو هل هللا لوسر ىذأ هب نيدصاق «ةماسأو ديز ةبسن يف ةزمغ نودبي

 رمألاو رهاظلاو . عرشلا قْفَو ىلع ًاقبطنم ٍزّزَجُم لوق ىرجف «دیزب ةماسأ قاحتلاب

 «نالفل رادلا هذه :ةداهشلا دودرم قساف لاق ول ام ةباثمب وهو «عئاشلا ضيفتسملا

 مل هلوق ىلع لجرلا اذه لثم عراشلا ررق ولف ءاهيف ديلا بحاصو ءاهكلام ىلإ اهوزعي

 .تانيبلا ةماقإ ىلإ تاجاحلا مايقو «عازنلا لحم يف ةقسفلا لاوقأب هنم ًامكح كلذ نكي
 نمو .ِةِلكي هللا لوسر زازتهاب يعفاشلا لدتسا ام نإ : الئاق يعفاشلل رصتنم رصتنا نإو

 نم هنأ نيبت ِزّزَجُم لوق هرس اذإف «قحلا الإ هرسي ال لوسرلا نأ : يعفاشلا مالک مامت

 ىلإ برعلا عوجرب لإ هللا لوسر مْلِع ىلع كلذ َلَمْحُي نأ نكمي : ليق .قحلا كلاسم

 ناكو ءةناهكلا باوبألا نم يهو ءاهيلإ ًاعوجرم مهدنع لزت مل ةفايقلاو .ةفاقلا لاوقأ

 .مهءاس ام هرس مهبذكي ام ىأر املف «مهنم زمغملا

 رجزلا نم هدعل فئاقلا لوق لوبق ًادقتعم نكي مل ول لوسرلا نأ :كلذ يف ناكمإلا ىصقأف
 ‹عضاوم يف باصأ نإو «عضاوم يف ئطخي نأ دعبأ املو «نيمختلاو سدحلاو .«لأفلاو
 لدي دق هجولا اذه نم اذهف «ةفايقلا قيرطب باسنألا ىلع مالكلا ناك هدري ملو هكرت اذإف
 .نيمرحلا مامإ مالك ىهتنا .«كلذ يف نكمملا وه اذهف «باسنألا دنتسم هنأ ىلع

 رش 6508/١. رصتخملا نايب .(أ#ال ةقرو) بجاحلا عفر .۲۲۸ص لوخنملا :رظناو

 سحرا حتاوف . ٠١۹٦/۲ رينملا بكوكلا حرش ٠ ۹/۲ يفوطلل ةضورلا رصتخم

 .4031/7 عماسملا فينشت ۲٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 85
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 الق «َةَفاَيِقلاِب لَصَح مْضَخْلا م ماَرْلِإَو ءاركْتُم ٌقيِرَطلا ناک اذِإ ٌعَنْمَت ل ّقَحْلا

 . اعْناَم ُحلْصضَي

 ِزاَوَجِل ؛«لْكَأَ (ٍمْوَص»١ م 9“ ٍناَضَراَعَتَي ]٠١/[ / ال ِنَآَلْعِفْلا (ةلأْسَم»

 ٍريِرْكَت ُبوُجُو ىَلَع ٌليِلَد لد ْنَأ 0 ءّرخآ يف ٍةخابولاو ءٍتْقَو يف ٍرمألا

 هل . سائ يناثلا ُنوُكَيَ یال وا ل لوألا

 n "لوق عم 7 نإ

 هجو ىلع امهلباقت وه نيرمألا نيب ضراعتلا» :"ه/“ لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق )١(
 نوكي ثيحب نيلعفلا نيب ضراعتلا روصتي الو .هبحاص ىضتقم امهنم دحاو لك غنمي

 «ضراعت الف امهماكحأ ضقانتت مل نإ هنأل ؛هل ًاصصخم وأ ءرخآلل ًاخسان امهدحأ
 لثم يفو ءًابجاو تقو يف لعفلا نوكي نأ زوجي هنأل ؛ًاضيأ كلذكف تضقانت نإو

 لاعفألل مومع ال هنأل ؛لوألا مكحل ًالطبم نوكي نأ ريغ نم هفالخب تقولا كلذ
 .ها .«لاوقألا فالخب

 هذه يف نيلوقلا ضراعت ركذي مل بجاحلا نبا خيشلا نأ ةراشإلا هيلإ ردجت اممو

 .حيجرتلاو لداعتلا باب يف امهركذ لب «ةلأسملا

 ةقرو) بجاحلا عفر .۲۹۹/۲ جاهنملا حرش يف جاهبإلا ١1571/١. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .417/79 عماسملا فينشت .۱۹۸/۲ رينملا بكوكلا حرش 605/١. رصتخملا نایب .(أ "ال

 رركث بوجو ىلع ليلد لد نإ» ١198/7: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق (۲)
 لد وأ تقولا كلذ لثم يف يب هيلع موصلا رركت بوجو ىلع :يأ ءهل لوألا هلعف
 «هدضب سبلتف تقولا كلذ لثم يف لعفلا كلذ يف هب .يسأتلا بوجو ىلع هتمأل ليلد
 ' خست ىلع هلكأ لد ءموصلا ىلع هتردق عم رطفلا وهو «تقولا كلذ لثم يف :يأ
 «راركتلا هئاضتفا مدعل ؛قباسلا موصلا مكح خسن ال فىقح يف موصلا راركت ليلد

 ليلدل ؛خسنف «تقولا كلذ لثم يف :يأ هلثم يف ًالكآ رقأ وأ .لاحم دجو مكح عفرو
 خسنلا قلطي دقو .هصيصخت وأ :صخشلا كلذ قح يف ةمألا ىلع موصلا ميمعت

 .ها .«ازاجم دبعتلا لاوز ىنعمب «ىنعملا ىلع صيصختلاو

 نباو 177/١. ماكحإلا يف يدمآلا هلاق امل صيخلت ةقيقحلا يف وه راجنلا نبا مالكو

 ينازاتفتلا ةيشاحو .594ص لوصفلا حيقنت حرش :رظناو .٠*ص ىهتنملا يف بجاحلا

 .55/7؟ رصتخملل دضعلا حرش ىلع

 .ٌرخآلا هيضتقي ام ٌفالخ يضتقي امهنم لك ناك نأب ؛هلوقو ي هلعف ضراعت اذإ (۳)

 نيعبسو نيتنثا ىلإ كلذ لئاسم ۲٠٠/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لصوأ
 «نيعبرأو ةينامث ىلإ "6 4” ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا اهلصوأو ةلأسم

 .15/7 دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح :رظناو .نيتس ىلإ مهضعب اهلصوأو

 فلما
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 الق اني اًضاخ ناک ناق “اندلع دنع نْكَمتلا َلْبَك حسا ُلِْفْلاَك َمّدَقَت "+ نا

 .ارركت» لدب «ريرکت» ش ءأ : يف

 لوقلاو «هب سأت الو هک هقح يف رركت ىلع ليلد ال ثيح هلوقو هلعف يف ضراعت ال

 .لعفلا نع لوقلا رخأتو هب صاخ
 لعفلا اذه لثم يل زوجي ال كلذ دعب لوقي مث «تقو يف ًائيش لعفي نأ :كلذ لاثم
 .كلذ وحنو تقولا اذه لثم يف

 ىلع ليلدلا مدعل ؛ًانكمم عمجلا نوك ؛ًاعيمج هتمأ قحو هقح يف ضراعتلا مدع هجوو
 .لبقتسملا يف الو يضاملا يف مكحلل ًاعفار نكي ملو «راركتلا
 «لعفلا هيف عقو يذلا نامزلا لوانتي مل لوقلا نألف ؛ِْلكك هقح يف ضراعتلا مدع امأ
 مكحل ًاعفار امهدحأ نوكي الف .ٌلوقلا هب قلعت يذلا نامزلا لوانتي مل ًاضيأ لعفلاو

 .رخآلا

 قلعت لعفلاو لوقلا نم دحاول سيل هنأل ؛رهاظف ةمألا قح يف ضراعتلا مدع امأ

 .ةمألاب

 بجاحلا عفر .۲۹۹/۲ جاهنملا حرش يف جاهبإلا 158/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش 4١٠.  ”ه/# تيخب خيشلل لوصولا ملس عم ۳٠/۳ لوسلا ةياهن .(أ/#ا/ ةقرو)

 دضعلا حرش 504/١. رصتخملا نايب .417/؟ عماسملا فينشت ۲٠٠/۲. رينملا بكوكلا
 .ينازاتفتلا ققحملا ةيشاح عم ۲۷/۲ رصتخملا ىلع

 .«نإف» لدب ؟نإو» ش :يف

 حبصي مث «ًادغ موصلا يلع بجي» :ِلك يبنلا لاق ول امك ءلعفلا ىلع لوقلا مدقت نإ
 «حيحصلا ىلع نكمتلا لبق خسنلا زاوجل ؛قباسلا هلوق مكحل خسان لعفلاف «ًأرطفم
 ىلع الإ لوقلا دعب لعفلا اذه لثم رودص روصتي ال :نولوقي نيذلا ةلزتعملل افالخ

 .اندنع زئاج ريغ نكمتلا لبق خسنلا نأل ؛ةيصعملا ليبس

 154/١. يدمآلل ماكحإلا 50/١". دمتعملا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ۲٠٠/۲. رينملا بكوكلا حرش 57١/١. رصتخملا نايب .(ب/”ال ةقرو) بجاحلا عفر

 حرش .ينازاتفتلا ةيشاح عم ۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .417/7؟ عماسملا فينشت
 ."ه ص لوحفلا داشرإ #/١58. ريرحتلا ريسيت .۲۹۳ص لوصفلا حيقنت

 : نيرمأ ىلإ ماقملا اذه يف ةراشإلا ردجتو

 .لوقلا ىضتقم نم لعفلا ناك اذإ نكمتلا دعب لعفلل بجاحلا نبا ضرعتي مل :لوألا
 ؟ال وأ لوقلل ًاخسان لعفلا نوكي له

4۱۷ 
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 ُلْعِفْلاَف ءِيِف اًرِهاَظ ّماَعْلا َنوُكَي نأ الإ َمَّدَقَت امك ”'ةّمأللَو هَل ِلْوَمْلا

0) 

(Y) 

 م

 ثيح ٠٠١/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا حرشلاو هيبنتلاب ةلأسملا هذهل ىدصت دقو

 «لوقلل ًاخسان لعفلا نوكي ال «لوقلا ىضتقم نم نكمتلا دعب لعفلا ناك نإو» :لاق
 ًاخسان لعفلا نوكي ٍظئنيح هنإف ءلوقلا ىضتقم رركت بوجو ىلع ليلد لدي نأ الإ
 ىلع دضعلا حرش .7١7/؟رينملا بكوكلا حرش :رظناو .«لوقلا ىضتقم راركتل
 ٍ .دعسلا ةيشاح عم ۲۷/۲ رصتخملا
 لب ءانه خيراتلا لهجو هب اًصاخ لوقلا نوك :ةلأسمل بجاحلا نبا ضرعتي مل :يناثلا
 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق .اهتريظن عم اهركذيو «عبارلا مسقلا ىلإ اهكرت
 ليلد لد يذلا مْسِقلا لثم همكحف «خيراتلا لهُجو هب ًاًصاخ لوقلا ناك نإوا 0
 ضرعتي مل امنإو خيراتلا لهجو هب صاخ لوقلاو «هب يسأتلاو رركتلا بوجو ىلع
 .ها.«كلذل ؛هل فنصملا
 لوقلا نوكيو «خيراتلا لهجم نإو» ۲۷/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو

 ملعي ام عبارلا مسقلا نم هريظن يف هركذي هنأل ؛هل ضرعتي مل فنصملاف «هب ًاصتخم
 .اها.اةهمكح هب

 «عبارلا مسقلا صخ امنإو .«هريظن يف هركذي هنأل» :حراشلا لوق دنع ينازاتفتلا لاقو

 لوقلا مدقت يتروص نم الك نأل ؛ًاضيأ ثلاثلاو يناثلا نم هريظن مكح اذه نأ عم
 .ها .«ثلاثلاو يناثلا نود عبارلا قفاوي ًاضيأ هرخأتو
 يف امهعامتجا مدعل» :يهو «رخأت وأ مدقت» دعب شماهلا يف ةدئاز ةرابع :ش :يف

 ةدايزلا هذه :ىنعمب «لصأ حص» :اهدعب بوتكم مث «ةدحاو ةهج نم دحاو لحم

 .أ «لصألا :يف ةدوجوم ريغ ةدايزلا هذه نكل .نتملا لصأ يف ةحيحص

 حرش يف الو )¥ ةقرو) بجاحلا عفر يف الو 6مل رصتخملا نايب يف الو

 ةدايزلا هذه نع يثحب دعيو .6 ١ص ىهتنملا يف الو ۲٣/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 الف ءانب ًاصاخ هلوق ناك نإ امأو» :لاق ثيح 1 ماكحإلا يف يدمآلل اهتدجو

 .«ةدحاو ةهج نم دحاو لحم يف امهعامتجا مدعل ؛ ًاضيأ ضراعت

 عامتجا مدعل ؛رخأت وأ لعفلا مدقت ءاوس ءًالصأ ضراعت الف انب ًاًصاخ لوقلا ناك نإ
 بوجو ىلع ليلد ال ذإ ءب هب صاخ لعفلا نأل ؛دحاو لحم ىف لعفلاو لوقلا

 .انب صاخ لوقلاو «مالسلا هيلع هب يسأتلا
 نايب .(بر#ال ةقرو) بجاحلا عفر .47/# لوسلا ةياهن 154/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 دضعلا حرش 4۱١/۲. عماسملا فينشت ۲٠۲/۲. رينملا بكوكلا حرش 011/١. رصتخملا

 ."ه ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم ۲۷/۲ رصتخملا ىلع

 .«ةمألل» لدب «هتمأل» أ :يف
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 يِتَأَيَس امك . ٌصيصَخَت

 يف ةْضَراَعُم الف وب ٌصاَخ ُلْوَمْلاَو ّسَأَتَو روك ىَلَع ٌليِلَد لَ ناف

 اا

(00 

00 

(۳) 

(4) 

 ؛فْقَوْلا :ٌراَتْخمل ملا اًهّتِلاَثَف .لهج نِ 7 خات حاملا ِهّقَح يفو

 ‹صيصنتلا قيرطب هل الماش لوقلا نوكي نأ امإ ولخي الف ءهلو انل ًاماع لوقلا ناك نإ
 .- هحيرصب ال يأ - رهاظ قيرطب هل ًالماش نوكي وأ
 بجو :لوقي نأ :لثم «صيصنتلا قيرطب - ةي هل ًالماش لوقلا ناك نإ :الوأ
 مث ًالعف لعف نأك ءًارخأتم لوقلا ناك نإ :همكحف ءاذك لعف يتمأ ىلعو يلع
 ضراعت الف «تقولا كلذ يف لعفلا اذه لثم يتمألو يل زوجي ال :هدعب لاق

 مدعلو .لعفلا راركت بوجو مدعل ؛ هتمأ قح يف الو وک هقح يف ال ,ًالصأ

 .هب يسأتلا بوجو
 .يسأتلا بوجو مدعب ؛انيلإ ةبسنلاب ضراعت الف ًارحأتم لعفلا ناك نإو

 دنعف .فالخلا ىلعف نكمتلا لبق لعفلاب سبلتلا ناك نإف يي هيلإ ةبسنلاب امأو

 .ةيصعملا ليبس ىلع الإ لعفلا روصتي ال ةلزتعملا دنعو «خسن روهمجلا

 .راركتلا لوقلا يضتقي نأ الإ أضيأ اهب هيلإ ةبسنلاب ضراعت الف .نكمتلا دعب ناك نإو

 نأ :لثم هحيرصب ال :يأ رهاظ قيرطب ي لوسرلل ًالماش لوقلا ناك نإو :ايناث
 نوكي ةي هيلإ ةبسنلابو «مدقت امك هتمأ ىلإ ةبسنلابف .اذك نيملسملا ىلع بجو :لوقي

 .لوقلا كلذل ًاصّصخم لعفلا

 ١154/١. يدمآلل ماكحإلا 50/١. دمتعملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 )¥ ةقرو) بجاحلا عفر ٠ .7؟ 97ص لوصفلا حيقنت حيقنت حرش . .46 EN لوسلا ةياهن

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠۴/۲. رينملا بكوكلا حرش 01١/١. رصتخملا نايب

 .ينانبلا ةيشاح عم ۲

 .مومعلل صصخم ةي هلعف نأ :صيصختلا باب يف - ىلاعت هللا ءاش نإ - ىتأيس

 نأل ؛لعفلا وأ لوقلا مدقت ءاوس ةمألا تح يف ةضراعم الف «هب ًاصاخ لوقلا ناك نإ
 .هلوانتي مل لوقلا

 عم ٠/۳ لوسلا ةياهن .(ب/#ا ةقرو) بجاحلا عفر ١154/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .01/5 جاهبإلا 5
 ٩۱۳/۲. عماسملا فينشت

 =نإ امهنم مدقتملل خسان .لعفلا وأ لوقلا نم رخأتملا مالسلاو ةالصلا هيلع هقح يفو
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 مت ٠ 6 0
 "دات ُرَخَأَتُمْلا ِةّمألا يِفَو . ويف َةَصَراَعُم آلف اب اًضاَخ ناگ ن و 3 ر 2 م مع

2 ١ 

 «لوقلا ىضتقم نم نكمتلا دعب لعفلاو .«لعفلا ىلع لوقلا مدقتي نأ الإ ؛خيداتلا ملع =

(1) 

 قفز

(۳) 

 .ًاضيأ انقح يف ةضراعم ال ذئنيح هنإف «راركتلا ضتقي مل لوقلاو

 عم 40/8 لوسلا ةياهن .(ب/۴۷ ةقرو) بجاحلا عفر 154/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 رينملا بكوكلا حرش 61/١. رصتخملا نايب .يعيطملا تيخب خيشلل لوصولا ملس

 .ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠٠/١. جاهبإلا
 .91 - ٩۱۲/۲ عماسملا فينشت
 لوقلا لوانت مدعل ؛ةمألا قح يف ةضراعم الف «خيراتلا لهُجو هب ًاصاخ لوقلا ناك نإ
 :لاوقأ ةثالث مالسلاو ةالصلا هيلع هقح يفو .مهل

 هعضول ؛لعفلا نم ةلالد ىوقأ لوقلا نأل ؛لوقلاب لمعلا بجي :لوألا لوقلا
 ؛ةطساو الب هريغو بوجولا ىلع هتلالدلو «ًالاد هنوك يف فالتخالا مدعل و؛ةلالدلل
 ىلإ جاتحي لعفلا نألو ؛ةدئاف معأ نوكيف سوسحملاو لوقعملا ىلع لدي لوقلا نألو

 يف يدمآلاو .108/* لوصحملا يف يزارلا هراتخا ام وهو .هعوقو هجو نایب يف لوقلا
 يناكوشلاو .١00ص لوصألا يف رظنلا لذب يف يفنحلا يدنمسألاو ٠٠١/١. ماكحإلا

 . ٦۳ص لوحفلا داشرإ يف 1

 .ةلالدلا يف حضوأو «نايبلا يف ىوقأ هنأل ؛لعفلاب لمعلا بجي :يناثلا لوقلا

 لوقلا ىلع لعفلا مدقت لمتحي هنأل ؛خيراتلا نيبتي ىتح فقولا بجي :ثلاثلا لوقلا
 امهدحأب لمعلا بوجول مزجلاف ءرخآلا ىلع امهدحأ مدقتل ؛حيجرت الو «سكعلابو

 عمج يف يكبسلا نباو «بجاحلا نبا هراتخا ام وهو .لطاب وهو ءٌمُكَحَت نييعتلا ىلع
 .جاهنملا يف يواضيبلا هيلإ لامو ء(ب/#ا/ل ةقرو) بجاحلا عفرو « عماوجلا

 لوصألا يف رظنلا لذب ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا .1988/# يزارلل لوصحملا :رظنا

 ريرحتلا ريسيت .45 - ٤٠/۳ لوسلا ةياهن ١/*51. رصتخملا نايب .98١0ص يدنمسألل

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠۲/۲. رينملا بكوكلا حرش ۱۹۸/٤. طيحملا رحبلا ۳ ١.
 ."5ص يناكوشلل لوحفلا داشرإ ٠٠/١". يكبسلا نبال جاهبإلا .دعسلا ةيشاح عم 7

 لوانت مدعل ؛رخأت وأ لوقلا مدقت لكك هقح يف ةضراعم الف انب ًاًصاخ لوقلا ناك نإ
 .هل لوقلا
 يلحملا حرش ٠٠/١. جاهبإلا /٤٤. لوسلا ةياهن 154/١. يدمآلل ماكحإلا .:رظنا
 ۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1٤۸/١. ريرحتلا ريسيت ٠٠١/١. عماوجلا عمج ىلع

 بجاحلا عفر .70 4/1 رينملا بكوكلا حرش 014/١. رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم

 ."6ص لوحفلا داشرإ .41/7 عماسملا فينشت .(ب/۳۷ ةقرو)
 -لعفلاو ًامدقتم لوقلا ناك ءاوس .خسان رخأتملاف ءرخأتملا ملع نإ ةمألا تح يف
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 ؛َكِلَدِل ِهِعْضَوِل ؛ىَوْقَأ ُهّنأل ؛لؤَقلاب ُلَمْعُي :ُراَمْخُمْلا اهلا نهج “ناک

 ٌةَلْمَج هب ِلْوَمْلا ٍلاَطْبِإلَو ؛هيف ٍفالْخْلِلَو ؛ِسوُسْحَمْلاِب ٍلغفل ٍصوُضُخلَو

 . ىَلْوَأ هج وب ولو ْعْمَجْلاَو

(1) 

(۳) 

(۳ 

(£) 

(o) 

 هاولص :لثم ُلْوَقْلا هب '9ُنَيَبُي ُهّنأل ؛””ىَوفأ ةئفل :اوُلاَم

 ىضتقم نم نكمتلا دعب لعفلاو «لعفلا ىلع لوقلا مدقتي نأ الإ «سكعلاب وأ ءًارخأتم
 .ًاضيأ انقح يف ةضراعم ال ذئنيح هنإف «راركتلا ضتقي مل لوقلاو .لوقلا

 حرش ٠0/5". جاهبإلا .44/# لوسلا ةياهن 154/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ىلع دضعلا حرش #/١48. ريرحتلا ريسيت ٠٠١/١. عماوجلا عمج ىلع ىلحملا

 رينملا بكوكلا حرش .ه١/٤٠ رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۲۷/۲ رصتخملا

 لوحفلا داشرإ .417/5 عماسملا فينشت .(ب/۴۷ ةقرو) بجاحلا عفر £
 75ص

 . (نإف» لدب «نإو» شش : یف

 :بهاذم ةثالث هيفف خيراتلا لهج نإ

 بجاحلا نبا هراتخا ام وهو .روهمجلا دنع حصألا وهو .لوقلاب لمعلا :لوألا بهذملا

 .رصتخملا يف انهو .6 ١ص يهتنملا يف

 ؛لوقلا هب نيبتي لعفلا نأل ؛لوقلا نم ةلالد ىوقأ لعفلا نأل ؛ لعفلاب لمعلا : يناثلا بهذملا
 هلعف نأ ىلع لدي .«مككسانم ينع اوذخ»و «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : ةي هلوق لثم نأل

 .«اوذخ»و «اولص» :هلوقل نيبم جحلا كسانمو ةالصلا يف

 .خيراتلا نيبتي ىتح امهنم دحاوب لمعلا نع فقولا :ثلاثلا بهذملا

 ةلدأ ۲۸/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف - هللا همحر - ينازاتفتلا ققحملا ركذ دقو

 لوقلل حيجرتلا ةلدأ نيب مث «نيفلاخملا ةلدأو «لعفلا ىلع لوقلا حيجرتب نيلئاقلا

 .لوقلاب لمعلاب راتخملا
 لاوقألاف رخأتملا لهج نإو» :7١٠/؟ عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا لاقو
 ها.«لوقلا مدقت انقح يفو .فقولا هقح يف اهحصأ

 عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش هم جاهبإلا 151/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ا عم 5-78 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . EAI ريرحتلا ريسيت ١.

 ةقرو) بجاحلا عفر .505/؟ رينملا بكوكلا حرش ١/. رصتخملا نایب .دعسلا

 ."5ص لوحفلا داشرإ .41/؟ عماسملا فينشت .(ب۷

 .(ىوقأ» لدب «یلوأ» ش :ىف

 . نبيا لدب نبا ا: : یف

 ٤٤. ٤ص يف هجيرخت قبس
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 َمْلَس ْوَلَو ءرتكأ َلْوَقْلا :الق .اَهِرْيَغَو ٍةَسَدْنَهْلا طوطخكو < "4 ينَع اودَحِحَو 2 0 رە e2 2م ماودك م هم تونك ر )0 3 4 2
 . لوألا فالخب دبعتلل ؛ فيعض َفْقَوْلاَو «هاترکد امي حجر يواستلا 92 را 3 2 ~d ص | ت ت

 . 9ةماكّتلاَف لهج نإ . ات رخام

 ١ ۲٠ص يف هجيرخت قبس كلا

 مدقتملل خسان رخأتملا نأب بجاحلا نبا مكح .هتمألو ا هل ًاّماع لوقلا ناك نإ (۳)

 .لصفي ملو ًاقلطم
 رخأتو خيراتلا ملع نإف .هتمألو هلك هل ًاماع لوقلا ناك نإ :ةلأسملا ليصفت كيلإو

 .هتمأ قح يف يسأتلا بوجولو «هقح يف لعفلا راركت بوجول ؛خسان وهف «لوقلا
 لوقلا لعفلا خسن : «لوقلا ىضتقمب نايتإلا نم نكمتلا لبق هب لغتشاو «لعفلا رخأت نإو
 .لوقلل 20 ذئنيح لعفلا نوكي هنإف ءًارهاظ هل لوقلا لوانتي نأ الإ ءروهمجلا دنع

 .ةيصعملا ليبس ىلع الإ اذه روصتي ال ةلزتعملا دنعو

 الف «راركتلا لوقلا ضتقي مل نإف .نايتإلا نم نكمتلا دعب لعفلاب لغتشا نإو
 لعفلاف ءراركتلا لوقلا ىضتقا نإو .هتمأ قح يف الو - هب  هقح يف ال ءةضراعم

 .راركتلل خسان
 حرش ٠ .ه١/١١ رصتخملا نايب . ٠١۹١/١ ريرحتلا ريسيت ١155/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش .91/1 عماسملا فينشت .(ب/۳۷ ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠۸/۲. رينملا بكوكلا
 ."5ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم 78/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 :ًافنآ ةيكحملا ةثالثلا بهاذملاف خيراتلا لهج نإ (۳)

 .لوقلاب لمعلا :لوألا بهذملا
 . لعفلاب لمعلا :يناثلا بهذملا

 .فقولا : ثلاثلا بهذملا

 ةالصلا هيلع  هقح يف :- نييلوصألا نم هريغو بجاحلا نبا دنع  اهنم راتخملاو

 .هتمأ قح يف لوقلاب لمعلاو .فقولا - مالسلاو

 حرش .ه١/۷١ رصتخملا نايب ٠١۱/۳. ريرحتلا ريسيت 155/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش . . عماسملا فينشت .(ب/۳۷ ةقرو) بجاحلا عفر .۰ ۸/١ رينملا بكوكلا

 ."6ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا

 الف «هتمألو  مالسلاو ةالصلا هيلع هل ًاماع وأ - ةي هب ًاصاخ لوقلا ناك نإ ()
 .مهل لعفلا لوانت مدعل ؛رخأت وأ لعفلا مدقت ءةمألا قح يف ةضراعم

4۲۲ 



 / اًصاَخ ناك ْنِإَف .":ةَناَلَّئلاَف ءَلهجج ْنِإَف وقح يف عسا هامل
 . "7ةَضَراَعُم الق ٠ مالا [ب/]

 و هَ
 ُلْوَمْلاَو «ِهَقَح يف ِهِرُرَكَت َنوُد وب ألا يّسأَت ىَلَع ؟ٌليِبّدلا لد ن 7

 37 رصتخملا ن نایب . ۴ ريرحتلا ريسيت ٠١١/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا =
 37 AN عماسملا فينشت ت .(ب/۳۷ ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠١/۲. رينملا بكوكلا
 ."56ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا

 امنإ اذهو .خيراتلا ملع نإ - مالسلاو ةالصلا هيلع  هقح يف مدقتملل خسان رخأتملاو )١(
 قيرطب هل لوقلا مومع ناك وأ مدقتملا صاخلل ًاخسان رخأتملا ماعلا ناك اذإ ميقتسي
 .صيصنتلا

 حرش .ه١/۱۷ رصتخملا نايب . ٠٤۹/۳ ريرحتلا ريسيت 155/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/۴۷ ةقرو) بجاحلا عفر .508/؟ رينملا بكوكلا
 ."5ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم 8/5

 : ةثالثلا بهاذملاف خيراتلا لهج نإ (0)

 .لوقلاب لمعلا :لوألا بهذملا
 .لعفلاب لمعلا :ىناثلا بهذملا

 .نييلوصألا نم هريغو بجاحلا نبا دنع راتخملا وهو .فقولا : ثلاثلا بهذملا
 ال هنإف ؛رظن هيفو .فقولا :راتخملاو» ۲۸/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
 ضراعتلا عقي الثل ؛لعفلا ميدقتب امكح رمألا ىضتقمب ذخأنف .لعفلا مدقت عم ضراعت
 . ها . «امهدحأ خسنل مزلتسملا

 ملا نإو فقولا رايتخا رظن هيف» :هلوق .؛رظن هيفو» حراشلا لوق دنع ينازاتفتلا لاقو
 ضارتعاو .قبس ام ىلإ ةراشإ «ةثالثلاف» هلوق نم ملعب هنكل نتملا يف ًاحيرص نكي

 ريركت مدع يف امهكارتش دال ؛دورولا رهاظ لوألا مسقلا نم هريظن ىلعو «هیلع حراشلا

 .ها.«ثلاثلاو يناثلا فالخب همدقت دنع ضراعتلا مدعو «لعفلا

 رينملا بكوكلا حرش .(ب/۳۷ ةقرو) بجاحلا عفر . . ۱١١/١١ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه١/۱۷ رصتخملا نايب ۲ . 

 قح يف الو «- ي - هقح يف ال .ًالصأ ةضراعم الف ا ًاصاخ لوقلا ناك نإ (۳)
 .دحاو لحم ىلع لوقلاو لعفلا دراوت مدعل ؛لوقلا وأ لعفلا مدقت ءاوس هتم
 حرش .(أ/ر4# ةقرو) .(ب/۷ ةقرو) بجاحلا عفر 155/١. ٠ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 عم ۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش . .ه١/۷١ رصتخملا نايب ۲٠۷/۲. رينملا بكوكلا
 .دعسلا ةيشاح

 .«ليلدلا» لدب «ليلد» أ :يف (6)
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 ric و يعكس عا . م تسرم کک 0
 يف ْحَساَن ُرَحَأَتْمْلاَو ءهَمَح يِف َةَضَراَعُم الق ءَوّمألاب اًصاخ ناك ناق

 و
i ref 

 يف لعفلا رركت ىلع لدي ملو - لكك هب ةمألا يسأت بوجو ىلع ليلدلا لد اذإ )١(
 الف لعفلا نع ُلوقلا رخأتو «- مالسلا هيلع - هب ًاصاخ ٌلوقلا ناك نإف .- ةي - هقح

 قح يف امأو .لعفلا راركت مدعلف ؛- مالسلاو ةالصلا هيلع  هقح يف امأ .ةضراعم

 .دحاو لحم ىلع لعفلاو لوقلا دراوت مدعلف ؛هتمأ

 نايب . ٠١١/۳ ريرحتلا ريسيت 157/١. يدمآلل ماكحإلا ."57 89/١" دمتعملا :رظنا

 .(أ/#م ةقرو) بجاحلا عفر .7307 7١5/5 رينملا بكوكلا حرش 014/١. رصتخملا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ريغ ةدايزلا هذه .«ةمألا قح يف خسان رخأتملاو» :يه ةدئاز ةرابع :ش ءأ :يف (0)
 نايب يف الو .(أ/8# ةقرو) بجاحلا عفر يف ةدوجوم ريغو .لصألا :يف ةدوجوم
 .55/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف الو 018/١. رصتخملا

 .١6ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو . 0١ ماكحإلا يف يدمآلا هررق امل ةفلاخم ةدايزلا هذهو

 «هلعف يف هب ةمألا يسأت ىلع ليلدلا لد نإ امأو» 177/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 ةضراعم الف لعفلا نع ًارخأتم ناك نإف «هب ًاًضاخ ناك نإ لوقلاف .هقح يف هرركت نود

 كحل ًاخسان نوكي هنع رخأتملا ٌلعفلاف امدقتم ناك نإو ءهتمأ قح يف الو هقح يف ال
 .ها.؛هتمأ نود ليصفتلا نم هانركذ ام ىلع هقح يف لوقلا

 «هقح يف هرركت نود هب ةمألا يسأت ىلع ليلدلا لد نإف» : ١5ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا لاقو

 .ها . «ةصاخ هقح يف خسان لعفلاف مدقت نإو ء ةضراعم الف لوقلا رخأت نإف .هب صاخ لوقلاو

 ىضتقمب .نايتإلا نم نكمتلا لبق لوقلل خسان ٌلعفلاف «لعفلا ىلع ٌلوقلا مدقت نإو قفرفز

 .ةلزتعملاو روهمجلا نيب روكذملا فالخلا هيفو .لوقلا

 نايب ٠١١/۳. ريرحتلا ريسيت 177/١. يدمآلل ماكحإلا 89/١" ۳٦۲. دمتعملا :رظنا
 .(أ/4# ةقرو) بجاحلا عفر ۲١۷. ۔ ۲۰٣/۲ رینملا بكوكلا حرش 518/١. رصتخملا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 :ةثالثلا بهاذملاف خيراتلا لهج نإو )٤(

 .لوقلاب لمعلا :لوألا بهذملا

 .لعفلاب لمعلا :يناثلا بهذملا :

 .نييلوصألا نم هريغو بجاحلا نبا دنع راتخملا وهو .فقولا : ثلاثلا بهذملا

 - 7١5/7 رينملا بكوكلا حرش 514/١. رصتخملا نایب 157/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر .؟
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 مدعل ؛ رخأت وأ لوقلا مدقت 2 وک  هقح يف ةضراعم الف ةمألاب ًاًضاخ لوقلا ناك نإ

 خسان - لوق وأ ًالعف ناك ءاوس - رخأتملا ةمألا قح يفو .دحاو لحم ىلع امهدراوت

 .مدقتملل
 ۲٠۷/۲. رينملا بكوكلا حرش 519/١. رصتخملا نایب 117/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/,#ه ةقرو) بجاحلا عفر

 : ةثالثلا بهاذملاف خيراتلا لهج نإف

 .لعفلاب لمعلا :لوألا بهذملا

 .فقولا :يناثلا بهذملا

 .نييلوصألا نم هريغو بجاحلا نبا دنع راتخملا وهو .لوقلاب لمعلا :ثلاثلا بهذملا
 ۲٠۷/۲. رينملا بكوكلا حرش 5194/١. رصتخملا نايب . ۱۹٦/١ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(/۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر
 يف ةضراعم الف ءًامدقتم لعفلا ناك نإ همكحف ءهتمألو الك هل ًاماع لوقلا ناك نإ
 رخأتملا لوقلا هتمأ قح يفو .لعفلا رركت بوجو مدعل ؛- مالسلاو ةالصلا هيلع  هقح
 لد نإ ةمألا قح يف راركتلل خسان هدعبو .- ةي هب يسأتلا عوقو لبق لعفلل خسان

 .مهقح يف راركتلا بوجو ىلع ليلد
 ىضتقمب نايتإلا نم نكمتلا لبق - ايي  هقح يف لوقلل خسان لعفلاف لوقلا مدقت نإو
 قح يفو .لوقلل ًاصيصخت لعفلا نوكي هنإف ءًارهاظ هل مومعلا لوانتي نأ الإ «لوقلا
 .صيصختف الإو خسن «لعفلا كلذب ًاصوصخَم يسأتلا بوجو ىلع ليلدلا ناك نإ هتمأ

 مل نإ هتمأ قح يف الو «- مالسلاو ةالصلا هيلع  هقح يف ال ةضراعم ال نكمتلا دعبو
 .راركتلل ًاخسان لعفلا نوكي راركتلا ىضتقا نرو .راركتلا لوقلا ضتقي

 ۲٠۷/۲. رينملا بكوكلا حرش 519/١. رصتخملا نایب 177/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/,#ه ةقرو) بجاحلا عفر

 ءًاليصفت ماسقألا ضعب يف نأ ملعاو» 519/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 ضعبل انضرعت دق نحنو «هلمهأ - بجاحلا نبا يأ - فنصملاو .ماكحألا هب فلتختو
 ةوقب هماكحأ نطفلا لصحملا جارختسا ىلع ادامتعا ؛رخآلا ضعبلا نع انضرعأو ءاهنم
 .ها . «ىقابلا
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 ْنِم َنيِدِهَتْجُمْلا ٌقاَفَتا :حالطشالا يِفَو . "”َقاَمَتِإلاَو ُمْرَعْلا :ٌعاَمْجِإلا

 فالخب أطخلا نم موصعم عامجإلا نأل ؛سايقلا ىلع عامجإلا بجاحلا نبا مدق

 .سايقلا
 نيهجول ةلدألا يقاب ىلع عامجإلا مدقيو

 .ةلالض ىلع عمتجت ال ةمألا نأل ٠ ا ًاعطاق هنوك :لوألا

 .ةلدألا يقاب فالخب ليوأتلاو خسنلا نم ًانمآ هنوك : يناثلا
 ٠٠٠/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ۳۹۲/١. ىفصتسملا يف يلازغلا هلاق اذك

 5١1١/١9. ۲٣۷ ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .ل٠١ص عمللا يف هرظناو - 56١.
 .اله/# عماسملا فينشت ١191/5. تومحرلا حتاوف .۱۹۱/۳ ريرحتلا ريسيت ۳/۲ و

 : نيينعم ىلع قلطي ةغللا يف عامجإلا

 مكرمأ اوعمجأف# :ىلاعت هلوق هنمو .هيلع ميمصتلاو ءيشلا ىلع مزعلا :لوألا
 :هط] (افص اوتيا مث مكديك اوعمجأف# :ىلاعت هلوقو 7١[. :سنوي] (مکءاکرشو
 هنمو ٥ :فسوللا «بجلا تابايغ يف هولعجي نأ اوعمجأو# :ىلاعت هلوقو .[5*

 .هيوني نأب مايصلا مزعي :يأ .«ليللا نم مايصلا عمجُي مل نمل مايص الا : لَك هلوق
 رومألا نم رمأ لكف .هيلع اوقفتا اذإ :اذك ىلع موقلا عمجأ لاقي :قافتالا :يناثلا

 ١١١/١. رينملا حابصملا :رظنا .ةغللا لهأ قالطإ يف عامجإ وهف ةفئاط هيلع تقفتا

 .[عمج ةدام] 581/١ برعلا ناسل .155١ص حاحصلا راتخم /٠١. طيحملا سوماقلا
 .47ص ىناجرجلل تافيرعتلا .؟١٠١ص بغارلا تادرفم

 ءعمجلا نم ناذوخأم  قافتالا ىنعمب يذلاو مزعلا ىنعمب يذلا يأ نيينعملا الكو
 .ءارآلا عمج هيف قافتالاو ءرطاوخلا عمج هيف مزعلا نإف

 دجوي الف قافتالا امأ ءرثكألا نمو دحاولا نم دجوي مزعلا نأ :نيينعملا نيب قرفلاو

 .هسفن عم قفتي ال دحاولا نأل ؛دحاو نم رثكأ نم الإ
 .؟طقف امهدحأ يف وأ نيينعملا الك يف ةقيقح ظفللا نوك يف ءاملعلا فلتخا مث

 دق ظفللا نأل ؛امهنيب يظفل كرتشم هنأ ىلإ يزارلا رخفلاو يلازغلا :مهنم قيرف بهذف
 يف ةقيقح هنأ يلإ رخآ قيرف بهذو «ةقيقحلا لامعتسالا يف لصألاو ءامهيف لمعتسا

 ٠ يف هلامعتسا لقو «مزعلا يف هلامعتسا بلغ ظفللا نأل ؛قافتالا يف زاجم مزعلا
 ۰ .ةحجار ةقيقحلا نأل ؛مزعلا يف ةقيقح نوكيف «حجرأ هلامغتسا بلغ امو «قافتالا

 : يأ - :يناثلاو «ةغللاب هبشأ - مزعلا : يأ لوألا :يناعمسلا نباو ناهرب نبا لاقو

 .عرشلاب هبشأ  قافتالا

 =.14/ ٤ يزارلل لوصحملا ١9/7/١. ىفصتسملا .48ص علل ٤٤٤/١. ٠ ناهربلا :رظنا
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 7١١/9. رينملا بكوكلا حرش .(آ/۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر .1 يدمآلل ماكحإلا
 لوصولا ةياغ .8١268ص يونسإلل ديهمتلا .ه/ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش
 .5"”ص لوحفلا داشرإ .7١٠١ص يراصنألل

 ناهربلا :رظنا :يف هنم جرخي امو هيف لخدي امو «هتازرتحمو فيرعتلا حرش رظنا
 يدمآلل ماكحإلا .19/4 يزارلل لوصحملا 197/١. ىفصتسملا .48ص عمللا 0١/.
 رصتخم حرش .١١7/؟ رينملا بكوكلا حرش .(أ/۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر 0١/.

 .۷١٠ص يراصنألل لوصولا ةياغ .١08ص يونسإلل ديهمتلا .5/6 يفوطلل ةضورلا
 ./0/ عماسملا فينشت .407ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .5"ص لوحفلا داشرإ
 .775/# ريرحتلا ريسيت .8/4"5 طيحملا رحبلا

 رصع ضارقنا ةجح هداقعناو عامجإلا يف طرتشي له هنأ يف نويلوصألا فلتخا
 :نيلوق ىلع ؟ نيعمجملا
 ةمادق نبا لاقو .ةيعفاشلا رثكأو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا :لاق هبو .طرتشي ال :لوألا لوقلا
 سيل كلذ نأ ىلإ أموأ دقو» :دمحأ مامإلا نع رطاخلا ةهزن عم 555/١ ةضورلا يف
 دمتعم هنإ) :١18ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا يف ناردب نبا لاقو .«طرشب
 .«باطخلا وبأ هراتخاو .دمحأ بهذم

 .هباحصأ رثكأو  هنع هللا يضر - دمحأ مامإلا :لاق هبو : طرتشي :يناثلا لوقلا
 نع ناهرَب ٌنباو «يرعشألا نع ذاتسألا هلقنو «يزارلا ُمِيَلُسو ءكَروُق نبا هراتخاو
 .ةلزتعملا

 طارتشا يف - هنع هللا يضر - دمحأ مامإلا نع نيتياورلا نم دمتعملا يف قيقحتلا
 .همدعو رصعلا ضارقنا

 هللا همحر  دمحأ مالك رهاظ» :رطاخلا ةهزن عم ۳٠١/١ ةضورلا يف ةمادق نبا لاق
 نأ ىلإ ًاموأ دقو .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو عامجإلا ةحص يف طرش رصعلا ضارقنا نأ
 ةلأسملا هذه يف دمحأ نع لوقنملا نأ ىلإ ةمادق نبا راشأ .«طرشب سيل كلذ
 رصع ضارقنا عامجإلا ةحصل طرتشي هنأ يهو ءًاحيرص اهلاق امهدحأ :ناتياور
 يفوطلا هدكأ ام اذهو .كلذ طرتشي ال هنأ يهو ؛ًءاميإ اهيلإ أموأ : ةيناثلاو .نيعمجملا
 امو ۲٤١/۲. رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو 255/# ةضورلا رصتخم حرش يف
 حرش يف ةيضقلا سكع يفوطلا نأ نم ۳۹۷/١ رطاخلا ةهزن يف ناردب نبا هاعدا
 أموأ رصعلا ضارقنا طارتشاو .دمحأ مالك رهاظ طارتشالا مدع لعجو ةضورلا رصتخم
 <5/# ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لوقل فلاخم هنأل ؛حيحصب سيل .ءاميإ هيلإ
 -ةحصل طرتشي الا هنأ روهمجلا بهذم :يأ «؟روهمجلا :ةسماخلا ةلأسملا» :لاق ثيح
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 رثكأو ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةفينح يبأ لوق وهو «نيعمجملا رصع» ٍضارقنا عامجإلا =
 رهاظ وهو» ءكَروُق نبا مهنم «نيملكتملا ضعبو «ةيعفاشلا ضعبل ًافالخ» ؛ةيعفاشلا

 رهاظ وهو» :يلوق ىنعم وهو .ءاميإ هيلإ أموأ روهمجلل قفاوملا هلوقو «ادمحأ مالك

 طارتشا مدع ينعي «لوألا ىلإ أموأو» رصعلا ضارقنا طارتشا :ينعأ «.؛دمحأ مالك

 .«كلذ

 ضارقنا نآ» :يه  هنع هللا يضر  دمحأ مامإلا نع ةدمتعملا :ةياورلا نأ نيبتي اذهبو

 . ؟عامجإلا ةحص يف طر رصعلا

 .كلذ ريغ لاوقأ ةلاسملا يفو

 ءاهقفلا رثكأو ةثالثلا ةمئألا لوق وهو .ًاقلطم رصعلا ضارقنا ربتعي ال هنأ :اهدحأ

 .نيملكتملاو

 يدمآلا هراتخا .هريغ نود هفعضل ؛يتوكسلا عامجإلل رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ : يناثلا

 باحصأ نم قاذحلا لوق هنإ» :لاقو «يدادغبلا روصنم يبأ ذاتسألا نع لقنو «هريغو

 يلاعملا وبأ هلقنو «باحصألا رثكأ لوق وه :بيطلا وبأ يضاقلا لاقو «ةيعفاشلا

 لحم يزارلا مْيَلُس لعجو ءيِجيِنَدْنَبلا هراتخاو «قاحسإ يبأ ذاتسألا نع ينيوجلا

 ً .توكسلا ريغ يف فالخلا

 نع بجاحلا نبا هلقن «هريغ نود يسايقلا عامجإلل رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ :ثلاثلا

 مامإف (ْمْهَو وهوا :(ب/۷٤ ةقرو) بجاحلا عفر يف لاق يكبسلا نبا نكلو .ينيوجلا

 حتاوف يف روكشلادبع نبا ًاضيأ هدكأ ام وهو .«ةتبلا ضارقنالا ربتعي ال نيمرحلا

 ۲۲٤/۲. تومحرلا

 مل كلذ نم لقأ يقب نإو ءرتاوتلا ددع يقب نإ رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ :عبارلا

 .يقابلاب ثرتكي
 مهضعب عجر وأ اوعجرو «رتاوتلا ددع مهنم يقبو ءعمج مهنم تام اذإ هنأ :هلصاحو

 رثؤي مل مهضعب عجر وأ اوعجرو رتاوتلا ددع نود مهنم يقب نإو «عامجإلا دقعني مل

 .عامجإلا يف
 .مهريغ عامجإ نود ةباحصلا عامجإ يف رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ : سماخلا

 .همدعو رصعلا ضارقنا طارتشا يف ىرخأ لاوقأ كانهو

 رينملا بكوكلا حرش ."16/# لوسلا ةياهن ."”0 ص ةدوسملا ."١؟ص لوخنملا :رظنا

 . ١١ ۔ ۱۱۲/۸۳ عماسملا فينشت < 7

 : فالخلا ةرمث

 طرتشي ال :لاق نم نأ فالخلا ةرمث» :۳1۷/ارطاعلا رطاخلا ةهزن ىف ناردب نبا لاق

 =.هفالخ دحأل غوسي ال عامجإلا دقعنا ىتم :لوقي نيعمجملا رصع ضارقنا عامجإلل

6 



 قات

00 

00 

(۳) 

 ٤ ےل 0 .٠ .٠ + uo ىف ماا ماش 2 ےو مساس 9 مه

 ق4كلإ 20ه تن .ov رمق مسام عادل لو هاه اش ل
 . عم دهم فالج فش عل» ٠ : ديزي هعوفو زوجو

N“و - 0ء ٦ تلال و 6 ت  (DD,ةكييَدلا رومالا نم رما ىلع ا دمحم ةمأآ قافتا» : ّيِلاَرْعلا ريب عل ) . دریو 

 ٍريِدْقَتِب ؛سِكَعْني الو «َنيِدِهَتْجُمْلا مَدَع ٍريِدْقَت ؛ُدِرَطَي ت ا هنأ هي
 | لمع ىَلَع ْمِهِق 5

 «نيعمجملا رصع ضارقنا دعب الإ عامجإلا داقعنا متي ال :لوقي .طرتشي :لاق نمو

 .ها . «هفالخي دتعا رصعلا ءانثأ يف داهتجالا ةبتر دحأ غلب ول ذئنيحو

 لوخنملا ٠٤١(. ةرقف) 444/١ ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 نبال لوصألا ىلإ لوصولا 4//١41. يزارلل لوصحملا 197/١. ىفصتسملا .7١5؟ص
 رحبلا #/١6". لوسلا ةياهن ٤٤١/١. جاهبإلا 1١79/١. يدمآلل ماكحإلا ٩۷/۲. ناهرب

 عفر ٠ .145/؟ رينملا بكوكلا حرش ."45 ص بهذلا لسالس 51٠١/4. طيحملا
 بهذم ىلإ لخدملا .رطاخلا ةهزن عم 5/١ رظانلا ةضور .(أ/4# ةقرو) بجاحلا

 ٠٦/۳ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش .ه١/۲۲ رصتخملا نايب .١18ص دمحأ مامإلا
 عماسملا فينشت ۲۲٤/۲. تومحرلا حتاوف .١45ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

6-۳ 

 قبس عم دقعني ال عامجإلا نإ :لاق نمو» ٥۲۲/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 لهأ ىلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ قافتا :يأ ءيح وأ تيم نم رقتسم فالخ
 دعب قافتالا اذه عوقو زوجو ءًاعامجإ دقعني ال «مهفالخ رارقتسا دعب لوألا رصعلا
 ؛«رقتسم دهتجم فالخ هقبسي مل» ديزي «لوألا رصعلا لهأ نم فالخلا رارمتسا
 مل نمو .هبهذمل ًاقباطم فيرعتلا نوكيل ؛ يناثلا رصعلا لهآ قافتا دحلا نع جرخيل

 رصعلا لهأ نيب فالخلا رارقتسا دعب يناثلا رصعلا لهأ نم قافتالا اذه عوقو زوجي
 ريغ جورخل ؛فيرعتلا يف دازي ال ديقلا نأل ؛ديقلا اذه ةدايز ىلإ جتحي مل < «لوألا
 .«(تاعنتمملا ا د دودحملا

 .(أ//۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر ٤١. ٠٤٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا :رظناو

 .۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 نم رمأ ىلع ةصاخ - ةي دمحم ةمأ قافتا» :هصنو ١۷١/١. ىفصتسملا :رظنا
 . «ةينيدلا رومألا

 .فيرعتلا نم «ةصاخ» طقسأ دق بجاحلا نبا ناكو

 دمحم ةمأ قافتا نع ةرابع عامجإلا :يلازغلا لاقو» 1717/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 .ةينيدلا رومألا نم رمأ ىلع ةصاخ
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 : هجوأ ةثالث نم لوخدم وهو

 ةلمج دمحم ةمأ نإف .ةمايقلا موي ىلإ عامجإلا داقعنا مدعب رعشي هركذ ام نأ : لوألا

 ال ةمألا ضعب معي امنإ مهنم راصعألا ضعب يف دجو نمو «ةمايقلا موي ىلإ هعبّتا نم

 .عامجإلا دوجوب فرتعا نمل الو «هل ًابهذم كلذ سيلو ءاهلك

 ءدمحم ةمأ مهنأ راصعألا ضعب يف مهنم نيدوجوملا ىلع قدص نإو هنأ :يناثلا
 ءدقعلاو لحلا لهأ نع راصعألا نم رصع الخ ول هنأ هركذ امم مزلي هنأ ريغ

 سيلو ءأيعرش ًاعامجإ نوكي نأ ىنيد رمأ ىلع اوقفتاو ًايماع هيف نم لك ناكو
 1 .كلذك
 نوكي ال نأ ةينيدلا رومألا نم رمأ ىلع قافتالاب عامجإلل هدييقت نم مزلي هنأ :ثلاثلا

 .ها.«كلذك سيلو .ةيعرش ةجح ةيفرع وأ ةيلقع ةيضق ىلع ةمألا عامجإ

 رصتخملا ىف انهو .«57ص ىهتنملا ىف ىلازغلا فيرعت ىلع بجاحلا نبا هدروأ امو

 ۰  .ةزجومو ةقيقد ةرابعب يدمآلا لوقل ًاصيخلت الإ
 دمحم وبأ .«يعفاشلا يسوطلا يلازغلا دمحم نب دمحم نب دمحم وه :يلازغلا -

 لوقنملا يف زّربملاو «مولعلا تاتشأ عماج» :يكبسلا نبا لاق .مالسإلا ةجحب بقلملا

 «ىفصتسملا» ك ةديدعلا نونفلا يف ةديفملا فيناصتلا بحاص ..«موهفملاو اهنم
 ‹هقفلا يف «ةصالخلا»و «زيجولا»و «طيسبلا»و «طيسولا»و «هقفلا لوصأ ىف «لوخنملا»و

 يفوت ..«لالضلا نم ذقنملا»و" ملعلا رايعم»و «ةفسالفلا تفاهتاو «نيدلا مولع ءايحإ»و
 تايفو ."84 2١4١/6 ىكبسلل ةيعفاشلا تاقبط :ىف هتمجرت رظنا .ه ٠۰۵ ةنس

 1 1١/4. بهذلا تارذش .م"ه/# نايعألا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ماظنلا» لدب «ماضنلا» ش :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ضفاورلا» لدب «ظفاورلا» ش : يف
 لوصولا يف امك عامجإلا ةلاحإب لوقي هنأ هنع لق كلذ يف ماظنلا نع لقنلا فلتخا

 يف انهو 58ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٦۷/۲ ناهرب نبال لوصألا ىلإ

 نع ۲٤۸/۳ لوسلا ةياهن يف يونسإلا هلقنو 27١/7 رينملا بكوكلا حرشو «رصتخملا

 ٠ .550/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هعبتو ««طسوألا» يف ناهرب نبا

 يزارلل لوصحملا ىف فذ امك هتيجح يف فلاخيو عامجإلا ناكمإ ملسي هنأ هنع لقّتو

 يشكرزلا لقنو ۱ ماكحإلا يف يدمآلاو ۳۹/۲ ليصحتلا بحاص هعبتو ٤

 ‹بيطلا يبأ يضاقلاو ينالقابلا يضاقلا نع كلذ ةياكح 44٠/5 طيحملا رحبلا يف

 .مهريغو يربطلا ايكلإو
 ةقرو) بجاحلا عفر :يف ماظنلا نع برطضملا لقنلا اذه يف يكبسلا جاتلا ققح دقو

 -ليحي ماظنلا نأ بجاحلا نبا لقنو» :لاق ثيح ۳۹۳/۲ جاهنملا حرش جاهبإلاو (/۸

 ىو
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 ؛عْنَمْلاِب ٌبيِجْأَو .ًةَداَع ْمِهْيَلإ مُكحْلا َلْقَت ْعَتْمَي ْمُهُراَمِتْلا :اوُناَت
 ها وى ث << )0.

 ْمِهْيْحَبَو مِم
 و م نع غمي ةٌكّقلاو لمَن َمَدَع الا ؛ داق ْنَع َناَك ْنِإ :| اق

 5 دقق ءامهيف عملا َبيِجَأَو . ئارم فالتخال ؛ًةَداَع هيف ُقاَمَتالا

 ا

 .اًيلَج ٌنّبَظلا نوي ْدَقَو هو لوصحب] ؛ عِطاَقْلا ٍلْقَ ْنَع
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 هِعاطِقْنال وأ  مهضْعُب ءافخل ؛ةداع ْمِهّْنَع هتوبث ليجتسي : اوُلاَ

 يأر امأو «هباحصأ ضعب لوق وه امنإو «هنع روهمجلا لقن فالخ وهو «عامجإلا
 يف قاحسإ وبأ خيشلا حرص دقو «هيف ةجح ال نكلو ءروصتم هنأ وه هسفن ماظنلا

 .فرصتب .«هنع نيلقانلا حصأ وهو .هليحي ال هنأب عمللا حرش

 فورعملا «يرصبلا «قاحسإ وبأ «ئناه نب رايس نب ميهاربإ وه :ماظنلا -
 لاوقأ هيلإ بسنتو .ءظحاجلا ذاتسأ وهو .ًاملكتم ًابيدأ ناك .يلزتعملا «ماظنلاب
 ىمست ةلزتعملا نم ةقرف سيئر وهو .يناتسرهشلاو يدادغبلا اهركذ ةذاش

 ءاهريسافتو ليجنإلاو ةاروتلاو نآرقلا ظفح ءظفحلا ديدش ناكو .«ةيماظنلا»
 مهمالك طلخو ةفسالفلا بتك علاطو ءايتفلا يف سانلا فالتخاو رابخألاو راعشألاو
 :اهنم .ماشلاو قارعلاو رصمب سانلا نيب ترهتشا ةريثك تافلؤم هل .ةلزتعملا مالكب
 :يف هتمجرت رظنا .ه ۲۳۱ ةنس يفوت .عامجإلا ةيجح مدع يف «تكنلا» باتك

 لحنلاو للملا .854ص ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف .6//99 دادغب خيرات

 181/١. تانجلا تاضور 5/١. ىناتسرهشلل

 .(مِهّدجِلا لدب (مِهَّدجبلا ا : يف

 . ؟عنتميا لدب (عنميلا شش : يف

 تدرفت ةدايزلا هذهو .«نونظملا يف» ةدايزب «نونظملا يف حئارقلا فالتخالا١ ش : يف

 ةقرو) بجاحلا عفر :نم هتبثأ امو .ش ءأ .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 0950/١. رصتخملا نایب )ب۸

 ءافخلا اذه نوكي دقو .هدوجو ملعُي ال ثيحب مهقافتا دنع نيدهتجملا ضعب ءافخل

 نايب .(ب/۳۸ ةقرو) بجاحلا عند :رظنا .ةفلاخملا وأ ةقفاوملا همزلت العل ؛ًادمع

 ٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 078/١. رصتخملا

 ىهتنملا ىف امل قفاوملا وه 35 امو .«هعاطقنال ْوأ» لدب «هعاطقنا ٍوأ» ش ءأ :ىف

 1 ل01 ص
 -ال ثيحب ؛مهنع هتلزع وأ ءربخ هل ملعُي الف هتبيغ لوطب ؛سانلا نع هعاطقنال وأ
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 رخآلا لوف َلْبَق '*”وِعوجر و ا “وبك وأ .هِلوُمح وأ ورش

 ءار ٌديِفت آل َداَحآلا َّنأل ِءَّةَداَع ٌليِجَتْسُم [1/51] / ُهلُقَتَف مل ولو

 ٍدْقَتِب ؛ٍلْمّتلا ٍرْئاَوَعِ َنوُعِطاَف اّن .عوفولاب اَمُهْنَع َبيِجَأَو .'9ٌديِعَب
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 .هدوجو ملغ نأ دعب مهطلاخي

 ىلع دضعلا حرش .ه١/۲۸ رصتخملا نايب .(ب/“8 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ۳٠/۲ رصتخملا

 .ءاملعلا رئاسب قاحتلالا نم نكمتي ملف رسألا يف هعوقو وأ

 ىلع دضعلا حرش 5758/١. رصتخملا نايب .(ب/4 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ۳٠/۲ رصتخملا

 .هدوجو ملع نإو «نيدهتجملا نم هنوك لهجي ثيحب هلومخ وأ
 ىلع دضعلا حرش 6058/١. رصتخملا نايب .(ب/“8 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ۳٠/۲ رصتخملا

 نم ةيقت هدقتعم فالخ ىلع مكحلا كلذب هئاتفإ ىنعمب .نيدهتجملا ضعب بذك وأ

 .روهمجلا ةفلاخم
 ىلع دضعلا حرش .ه١/۲۸ رصتخملا نايب .(ب/م ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ٠٠/۲ رصتخملا
 .مكحلا كلذب رخآلا ءاتفإ لبق هداهتجا ريغتل ؛هب ىتفأ امع نيدهتجملا ضعب عوجر وأ

 ىلع دضعلا حرش 6858/١. رصتخملا نايب .(ب/*8 ةقرو) جاجا عفر :رظنا

 ۳٠/۲ رصتخملا

 هنأل ؛ارخآلا لوق لبق» :هلوقب ديق امنإو» :8؟١/8 رصتخملا نايب يف . يناهفصألا لاق

 .ها . «عامجإلل ًاقراخ هنوكل ؛ربتعي مل نيرخآلا ءاتفإ دعب عجر ول

 ملعلا عقي ال نكلو «عامجإلا توبثب ملعلا زاوج انملس نئل :عامجإلا وركنم لوقي

 ليحتسم عامجإلا لقنو «لقنلاب لصحي امنإ عامجإلا توبثب ملعلا نأل.؛ ؛ عامجإلا توبثب

 :هلقنو .ملعلل ًابجوم نوكي ال دحاولا ربخ نأل ؛ديفي ال ًاداحآ راقن نإ هنأل ؛ةداع

 مهقافتاو هؤطاوت ةداعلا ليحت ةعامج ربخأ اذإ ققحتي امنإ رتاوتلا نال ؛ديعب رتاوتلاب

 رتاوتلا ًاضيأو .مكحلا كلذب ىتفأ دق نيعمجملا نم دحاو لك نأ ىلع بذكلا ىلع

 .ديعب ًاعوقو وأ ًازاوج هيف فلتخم وه اميف
 ىلع دضعلا حرش 0858/١. رصتخملا نايب .(ب/۳۸ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ۳٠/۲ رصتخملا

 . دع لدب اخخ الو» شش : يف
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 0 5 "'ِجِراَوَحْلا ٍضْعَب عبو '”ماظّنلاب

 .رهاظ فيرحت وهو . «ماظنلا» لدب «ماضنلا» شش : يف )۱(

 مهنم روصتي فيكف «ةعامجلا ىلع ناك مهجورخ نأل ؛عامجإلاب نوفرتعي ال جراوخلا ()

 !؟ عامجإلا لحم وه يذلا هيف دهتجم رمأ يف مهريغ ةقفاوم
 ميكحتلا يضر نيح - هنع هللا يضر يلع مامإلا ىلع اوجرخ نيذلا مه :جراوخلا -

 باحصأو نامثعو ىلع ريفكتب لوقلا مهعمجي ةقرف نورشع مهو .ةيواعم عم هفالخ يف
 ًابنذ فرتقا نم لك ريفكتبو ءنامكحلا عنص امب يضر نم لكو < .نيمكحلاو < «لمجلا

 ًاعيمج مهنأ امك .هبر ةمعنب :رفاك قسافلا نأ نوري نيذلا تادجنلا الإ نيملسملا نم

 بورح كلذ نم ناكو .طقف مهرظن يف ولو رئاجلا مامإلا ىلع جورخلا نوري ًاضيأ

 ؛ يبسارلا بهو نب هللادبع :مهتالاجرو مهئامعز نم ناكو .فورعم وه امك ةريثك

 نب عفانو «ه۳۸ ماع ناورهنلا ةعقوم يف امهالك لتقف دقو < ‹ يلجبلا ریهز نب سوقرحو

 السإلا تالاقم : : يف مهتمجرت رظنا .ه56 ماع تام يذلا ةقرازألا خيش قرزألا

 .01/8 لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ١1١4/١. يناتسرهشلل لحنلاو للملا .86ص
 .48ص قرفلا نيب قرفلا

 نيذلا نيخرؤملاو ءاملعلا نم دحاو ريغ هيف عقو أطخ جراوخلا نم ةقرف ةيضابإلا ٌّدَع
 ملو «عامجإلا ةيجحب نولوقي ةيضابإلا نأ :قحلاو ةيضابإلا نع اوملكت وأ اوخرأ
 مهلاوقأ نمو مهنم نوؤربتي مهدجن لب «مايألا نم موي يف جراوخلا نم ةقرف اونوكي
 .مهلاعفأو

 :لوقأ ام ىلع دهاشك مهئاملع نم صوصنلا هذه كيلإو

 اهيف ذري ري يتلا هتلاسر يف يضابإلا ليعامسإ نب ىسيع يدهملا وبأ خيشلا لوقي
 هللا ناوضر ةباحصلا ةلأسمب أدبنف» :يلولهبلا نسحلا يبأ نب يلع يبأ خيشلا ىلع
 هللا ناحبس ايف ««ةباحصلا ضعب نوضغبت مكنأ مكنع انغلب» :كلوق كلذو «مهيلع
 اباتك مهيلع ءانثلاو «مهلئاضف يف صوصنلا دورو عم ةباحصلا ضغبن فيك
 اهيلع هللا مهركذ يتلا ةلاحلا يف اندنع مه لب «نوملسملاو كلذ هللا ىبأي «؟ةنسو
 متنك» :لجو رع هللا لاق .ةبحملاو ءءانشلاو «ةراهطلاو «ةهازنلاو ءةلادعلا نم

 لآ] (هللاب نونموتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمات سانلل تجرخأ ةمأ ريخ
 دمحم# ١47[. :ةرقبلا] اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو# ١١١[. :نارمع

 ذإ نونموملا نع هللا يضر دقل# .[15 :حتفلا] (هعم نيذلاو هللا لوسر
 مهفصو يتلا ةلاحلاب مهو .تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ء[۱۸ :حتفلا] « كنوعيابي
 مهنم يل لعجف ءاباحصأ يل راتخا دق هللا نإ» :لاق ذإ يب هللا لوسر اهب
 لاقو «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف مهبس نمف .ًاناتخأو ءًاراهصأ
 - مهدحأ غلب ام ًايهذ ضرألا ءلم مكدحأ قفنأ ولف يباحصأ يف ينوذۇت الد : ًاضيأ
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 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ««يدعب نم نيذللاب اودتقا» :ًاضيأ لاقو «هفيصن الو

 ءانثلاو حدملا نم كلذ ريغو .«يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع»

 مهسلا مهل لب ...نيمحارلا محرأ اي مهترمز يف انرشحاو ءابح اندز مهللا هيلع

 ءءانسلا ةمئأ مهف ءدشرألا ليبسلا اومزلو ءدصقألا قيرطلا اوكلسو «رفوألا
 | ؛ةجح مهتوكسو ةمكح مهمالكو «ءمالسإلا رانمو نيدلا مالعأ .ىدهلا موجنو

 نع غئازلل ليو .ةاجن مهب ءادتقالاو ءةايح مهب سانئتسالاو «ةمينغ مهتطلاخمو

 .«مهليبس نع بغارلا مهقيرط

 ام رکنی نم ىهني هللا همحر يبأ ناک» :ًالئاق مالكلا اذه ىلإ يدهملا وبأ فيضي مث
 يف انداقتعا اذهف .مهمحرو مهنع هللا يضر ًاريخ مهنع ركذي نم الإ مهنيب ىرج

 .يدهملا يبأ خيشلا مالك ىهتنا . . ؟مهنع هللا يضر ةباحصلا

 مه :ىلوألا ةقبطلا» :تاقبطلا هباتك يف يضابإلا ينيجردلا سابعلا وبأ لوقيو

 جاتحي الف ءرهظأ مهايازمو مهؤامسأو ءرهشأ مهتيلضفأو ءب هللا لوسر باحصأ

 نيواودلا يف مهرابخأو مهريس نم لصحت مهيلع هللا ناوضر مهنأل ؛مهتيمست ىلإ
 لاحتناو فينصت فلكت نم ىنغأ ام نيوارلا رودص يف اظوفحم مهراثآ نمو

 لضفأ» :لكك هلوقو «ينآر نم ىقشي ال» . :لك هللا لوسر لاق ام مهبسحو فيلأت

 اذإف ءمهلئاضف يف ةريثك ثيداحأو .«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق يتمأ

 تاألتما دقف فلاخم مهميدقت يف انفلاخي مل نم ةباحصلا نم نأ ملعاف اذه تبث

 لهأ دنع فاصنإلا نم ًاظح لني مل نم مهنمو .فئاحصلا مهلئاضف ركذب
 سابعلا يبأ مالك ىهتنا .«فالسألاو رباكألا ةلمج يف اندنع مهو «فالخلا

 .ينيجردلا

 ةباحصلا ضعب ىلع راكنإلا امأو» :يضابإلا يتاليحلا ناميلس عيبرلا وبأ لوقيو
 ىلع ملسو لص مهللا» : هيلي يبنلا ىلع انتالص ةيفيك هذهو ءانيلع ةيرفو بذكف

 لآو هتيرذو نينمؤملا تاهمأ هجاوزأو هباحصأو هلآ ١ ىلعو يمألا يبنلا دمحم انديس

 نيملاعلا يف ميهاربإ انديس لآ ىلعو ميهاربإ انديس ىلع تيلص امك نيعمجأ هتيب

 .اديحم ديمح كنإ

 ةيمالسإلا قرفلا نيب ةيضابإلا 7 يضابإلا يملاسلل سمشلا ةعلط حرش :رظنا

 .رمعم ىيحي يلع ذاتسألل ۳۲۳ - ۳۲۲ص

 نع فشكي مل ام ةيمامإلا ةعيشلا دنع ةميق هل سيل ًاعامجإ هنوك ثيح نم عامجإلا

 ‹فشكنملا وه يذلا وصعملا لؤق يف ةجحلاف ؛هلوق نع فشك اذإف .موصعملا لوف

 اهل ًاريثكت ةلدألا نيب دع امنإ هنأ : :مهضعب ررق اذهلو ؛فشاكلا وه يذلا عامجإلاب ال

 .يراصنألا ىضترم خيشلل 44ص لوصألا دئارف :رظنا
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 ؛ٌداَعْبِيْسا .«ٌبِذاَك َرُهَف َعاَمْجِإلا عدا نّه :َدّمححَأ و
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 يذلاو» :- عامجإلا يف بهاذملا ركذ نأ دعب _ ٠٤/۲ ةدعلا يف يسوطلا لاق دقو
 الإ نوكي ال هيلع عمتجت ام نأو ءأطخ ىلع عمتجت نأ زوجي ال ةمألا نأ :هيلإ بهذن
 ظفاح موصعم مامإ نم راصعألا نم رصع ولخي ال هنأ  اندنع  نأل ؛ةجحو ًاباوص
 لوق ىلإ عوجرلا بجي امك هيلإ عوجرلا بجي ةجح هلوق نوكي عرشلل
 .ها . ةي لوسرلا

 أضن هتمامإب اولاقو ءصوصخلا ىلع هنع هللا يضر ًايلع اوعياش نيذلا مه :ةعيشلا -
 نوكي ملظبف تجرخ نإو «هدالوأ نم جرخت ال ةمامإلا نأو ءًايفخ وأ ًايلج امإ ةيصوو
 مهو .رئاغصلاو رئابكلا نم ةمئألا ةمصع توبثب نودقتعيو .هدنع نم ةيقتب وأ هريغ نم
 ىلإ لوصألا يف ليمي مهضعبو .ةيديزلاك نولدتعملا مهنمو ؛«ةضفارلاك ةالغلا مهنم قرف
 .هيبشتلا ىلإ مهضعبو «ةنسلا ىلإ مهضعبو «لازتعالا
 يناتسرهشلل لحنلاو للملا ۸٩. ۔ ٥ص نييمالسإلا تالاقم : يف مهتمجرت رظنا

 .۲٠ص قرفلا نيب قرفلا ٠/١. لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا ١.
 .ءالمإلا دعاوق هتفلاخمل ؛أطخ وهو .«ىعدا» لدب «اعدا» أ :يف
 ةضفارلا ضعبو ماظنلا ركنأو» ۲٠١: - ۲۳/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق
 ىلع وأ ؛عرولا ىلع لمحو .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع يورو «عامجإلا توبث
 وِدْعُب ىلع وأ «يقطنلا ماعلا ىلع وأ لكلا ةفرعم رّذعت ىلع وأ «فالخلاب ملاع ريغ
 .ها.«مهريغ راشتناو مهرصحل ؛ةباحصلا ريغ ىلع وأ
 مل ثيحب ؛ًاحوضو ةلأسملا 78١ - ۲۷۹ص لخدملا يف يلبنحلا ناردب نبا داز دقو
 .عامجإلا ركني هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نأب نيلئاقلا نيلطبملا تاليوأتل ًالاجم عدي
 هنع اورذتعاو «عامجإلا ٌراكنإ دمحأ مامإلا نع يور هنأ انباحصأ ىكحو» :لاق ثيح
 وأ ءلكلا ةفرعم رذعت ىلع وأ «فالخلاب ملاع ريغ ىلع وأ «عرولا نع لومحم هنأب
 .تاراذتعالا نم كلذ ريغ ىلإ «يقطنلا ماعلا ىلع
 ءًالقع هركنأ ماظنلا نأل ؛هراكنإ ىلع ماظنلا قفاوي مل دمحأ مامإلا نأ يدنعو
 ثداوحلا نم ًاريثك نإ :لوقي هنأكف ؟اوقفتا مهنأب هيردُي امو :هلوقب حرص مامإلاو
 رصم لهأ نم امهنيب ْنَم اهعوقوب ملعي الو ءبرغملاو قرشملا يصاقأ يف عقت
 امنإو ؟اذه لثم يف لكلا عامجإ ىوعد حصت فيكف ءامهالاو امو قارعلاو ماشلاو
 مامإلا عامجإ امأ .هيف تعقو يذلا ميلقإلا عامجإ وهو «يئزج عامجإب هذه تتبث
 ىلع عامجإلا نأ الإ كلذ امو .«؟اوقفتا مهنأب هيردي امو» :هلوق نم مهفي امك
 قوبسم قيدصتلاو ءاهب ملعلا عرف اهيلع ةمألا يدهتجم ٌعيمج قفتا يتلا ةلأسملا
 -؟ تابثإ وأ يفنب مكحلا هنم روصتي فيك مكحلا لحم ملعي مل نمف ءروصتلاب
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 ُهَداَعْلاَو ."”ٍفِلاَخُمْلا ٍةَئِطْحَتِ عقلا ىَلَع اوُمَمْجَأ :اًهْئِم : “لوألا

 ٌيِعْرَش يف "معطف ىَلَع قبلا ِءاَمَلُعْلا َنِم ريثكلا ِدَدَعْلا اًذَه َعاَمْجِإ ليج

 دويل ٌعاَمْجِإَو ِقَفِسآلَمْلا ٌعاَمْجِإَو ءويِف ص ُريِدْقَت َبَجَوَف عطا ٍرْيَغ ْنِم

 كلل

 فز

 4يفإ

 ًاراكنإ عامجإلا ركنأ مامإلا نأ مهوتم نمهوتي الف .هعابتا مزلي يذلا قحلا وه اذهو

 ‹راطقألا عيمج يف ترشتنا ةدخاو ةثداح ىلع عامجإلاب ملعلا ركنأ امنإو ءًايلقع

 لوق ىلع اهيف لكلا قبطأ مث «دهتجم لك اهيلع فقوو ءةعساشلا فارطألا تغلبو

 دعاست ال ةداعلا نأب ريبخ تنأو .اهيلع عامجإلا ىعدم اهلك مهلاوقأ تغلبو ءدحاو

 ملعي نأ نكمي معن .ديلقتلاو دومجلا نع ىَّلخت فصنم لك هملعي امك اذه ىلع

 «ذئموي نيدهتجملا تلقل ؛روصعلا نم مهدعب ام نود ةباحصلا رصع يف اذه

 راكنإب مامإلا لقاعلا اهيأ نمهتت الف .مهئارآو مهاواتف لقن ىلع نيثدحملا لقن رفوتو

 "0١ص ةدوسملا :رظناو .ناردب نبا مالك ىهتنا .«هيلع يرتفتف ًاقلطم عامجإلا

 .ه* ٠0/١ رصتخملا نايب .(ب/"8 ةقرو) بجاحلا عفر .۰ ٠/١ نيعقوملا مالعإ ."15

 ."”2/9 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ةنس دادغبب دلو .ثدحملا هيقفلا مامإلا «لبنح نب دمحم نب دمحأ وه :دمحأ
 مالسإلا زعأ هللا نإ» :ينيِدَمْلا نبا لاق .٠ سخر س يلاو هوبأ ناكو ءاهيف أشنو هاك

 هنع هللا يضر يعفاشلا لاقو .«ةنحملا موي لبنح نباو «ةدرلا موي ركب يبأ :نيلجرب
 ءدهزأ الو «عروأ الو هقفأ اهيف تفلخ امو دادغب نم تجرخ» :دمحأ مامإلا حدمي

 ال ناكف «ةنسلاو ثيدحلا راصنأ نم هنأب دمحأ مامإلا رهتشا .«لبنح نبا نم ملعأ الو

 نمو .هدجي الف رثألا نع ثحبي ناك نيح ىوصقلا ةرورضلا دنع الإ يأرلا ىلإ حنجي
 رظنا .ه١14 ةنس هنع هللا ىضر ىفوت .«دهزلا باتكاو «ادنسملا ١ :هبتك رهشأ

 .151/4 ءايلوألا ةيلح .417/4 دادغب خيرات ١/ 4 ١. ةلبانحلا تاقبط : يف هتمجرت
 .ةرهز يبأ خيشلل دمحأ مامإلا :باتك 45/١. نيفلؤملا مجعم

 ىفصتسملا 8/١"4. ناهربلا :يف عامجإلا ةيجحل اهيف ليصفتلاو ةلدألا نم ًاديزم رظنا
 يسخرسلا لوصأ 17١/١. يدمآلل ماكحإلا ."05ص لوخنملا 14١. ط/١

 عمج ىلع ينيبرشلا تاريرقت ٠١/١. ةضورلا رصتخم حرش .؟7١ص ةدوسملا 0

 بجاحلا عفر 01/١. رصتخملا نايب .8١5/؟ ريئملا بكوكلا جرش .۱۹۷/۲ عماوجلا

 ةعلط حرش .408ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .(أ/”4 ةقرو) «(ب/۳۸ ةقرو)

 A. - ۷/۲ يضابإلا يملاسلل سمشلا

 اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«دحاولا» ةدايزب .«فلاخملا دحاولا ةئطختب» ش :ةرابع

 .قاحللاو قايسلاو قابسلا هتفلاخمل ؛رهاظ أطخ وهو .«عطق» لدب «ينظ» ش :يف

۳۹ 



 متبل زأ «عامجإلاب عامجبإلا مبا :ُلاَقُي آل .وراو و ٍىَراَصضّنلا ٌعاَمْجِإَو
 دوج ْنَع صب توب (ٌةبُح ُهَئْوَك َتِبُمْلا َّنَأل ِِْيَلَع ُّقَوَتُي صك َعاَمْجِإل
 هنو ؟ ِتوُبُث ىَلَع اَهّتَلَألِد لَو اًهُدوجَو ْفَكَوَتَي آل ٌيِداَع ٍقيرطب ُهْنِم ٍةَروُص

 رود الف دیس

 .ٌعِطاَف هنا ها "”2[ىَلَع] َّلَدَق ٠ علياَقْلا ىَلَج ِهِمِيِدْقَت ىَلَع اوُعَمْجَأ :اَهْنِمَو
 ْنَأ ُمَرْلَي :ليِق ْنِإَف ٠ .ْمَدَقُم عِطاَقْلا أل ؛*راعامجإلا ضَراَعَت اإ

 لَم َمّلُس ْنِإ :اَنلُق .َكِلَد َنْيَليِلَدلا ٍنِّمْضَتِل ؛رارقلا هد هيلع عملا وكن
 ت

. 

<Y (Ore 7 0َنيِنِموُمْلا ٍليِبَس َرِيَغ م بنو: " [ُهْنَع ُهْنَع هللا َيِضَر] ٌيِعِفاَشلا َسْيَلَو . » 
 ٠ هِتَعَباَتُم يف ٍلاَمَيْحال ؛ عطاقب

 ءاَطلاب كمل نال ؛ رود
 رش

 ءم ءِناَميِإلا يِف وأ ءهب ءادتقالا وأ ‹ هَيَرَصاَنُم

 يف هلي كمل ِفالخپ ءعاَمْجِإلا ٩ بقي
 و را

 اَمّنِإ ره

 عقر يف مل قئارملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠۳٤/١. رصتخملا نايبو .(أ/9# ةقرو) بجاحلا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ناعامجإلا» لدب «ناعامتجالا» أ :يف (0)

 عفر يف امل قفاوملا وهو . .ُأ : نم هتبثأ امو .ش . لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )۳

 ٥۴٠٦/١. رصتخملا نايب .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا

 ىدهلا هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو :اهمامتو . 4 :ةيآلا ءاسنلا ةروس )٤(

 .«اريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينموملا ليبس ريغ عبتيو
 عم ليوطو لصفم لكشب ةميركلا ةيآلا هذهب لالدتسالا ىلع ضارتعالا هجوأ رظنا (6)

 ىفصتسملا 456/١. ينيوجلل ناهربلا ۳۹/١. يعفاشلل نآرقلا ماكحأ :يف اهتشقانم
 يدمآلل ماكحإلا .55 “8/4 يزارلل لوصحملا .":هص لوخنملا <,

 ةضورلا رصتخم حرش ۴۸١/١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 0١ -_ 1۷١.
 رينملا بكوكلا حرش .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر 5١4/5. تومحرلا حتاوف .۳
 يملاسلل سمشلا ةعلط حرش .58 - ٥۳۷/١ رصتخملا نايب 5 _ 10/۲

 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا 5١79/8. رانملا ريسفت .56ص لوحفلا داشرإ ۸/۲
°1/6. 

 .2«تبثي» لدب «تبثا ش :يف ()

۷ 



 ساقلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 :نْيَهْجَو ْنِم 4طخ ىَلَع] يت كأ ْعِممْجَت ال :ولوقل لارا .

 .؟هلوقل» لدب «هلوقب» ش : يف

 يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ٠۷١/١. ىفصتسملا

 :اهبرقأ نمف ةفلتخم ظافلأ هلو «ةددعتم قرط هل ثيدحلا اذه

 مكراجأ هللا نإ :ِةلكَي هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يرعشألا كلام يبأ نع أ

 ىلع لطابلا لهأ رهظي ال نأو .ًاعيمج اوكلهتف مكين مكيلع وعدي ال نأ :ثالث نم
 .يةلالض ىلع اوعمتجت الأو «قحلا لهأ

 (4؟87) ثيدح اهلئالدو نتفلا ركذ يف باب «محالملاو نتفلا باتك يف دواد وبأ هاور

5 . 

 .يصمحلا شايع نب , ليعامسإ نب دمحم هدانسإ يف نأل ؛رظن ثيدحلا اذه دانسإ يفو

 نع ديبع نب حيرش : :ًاضيأ هيفو فيبأ نع انه هاور دقو «عامس ريغب هيبأ نع ثدح

 ١48/١. بيرقتلا :رظنا .هنم عمسي ملو «يرعشألا كلام يبأ

 :لاق وأ ءيتمأ عمجي ال هللا نإد : للك هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع - ب
 .«رانلا ىلإ ذش ذش نمو ءةعامجلا عم هللا ديو «ةلالض ىلع يب دمحم ةمأ

 (؟1519) ثيدح .ةعامجلا موزل يف ءاج ام باب «نتفلا باوبأ يف يذمرتلا هاور

 .«هجولا اذه نم بيرغ» :لاق مث .ه 4

 عمتجت ال يتمأ نإ» :لوقي دی هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر سنأ نع  ج

 .؛هلهأو قحلا :مظعألا داوسلاب مكيلعف فالتخالا متيأر اذإف ءةلالض ىلع

 ٠١٠۳/۳. (۳۹۰۰) ثيدح مظعألا داوسلا باب «نتفلا باتك يف هجام نبا هاور

 اذهو .ةعافر نب ناعم نع ملسم نب ديلولا ثيدح نم هجام نبا هاور ثيدحلا اذهو

 وبأ لاقو «نيعم نب ىيحي هفعض ةعافر نب ناعم نأل ؛فيعض دانسإلا اذهب ثيدحلا
 .يوقلاب سيل ثيدحلا ركنم :اضيأ هيف لاقو «ةجحب سيل يزارلا متاح

 .47؟ .االه/“ ليدعتلاو حرجلا 501/٠١. بيذهتلا بيذهت :رظنا

 ءاج دقو .عامجإلا ةحص ىلع ةلالدلل نويلوصألا هب دهشتسيو «روهشم ثيدحلا اذه

 .ًاضعب يوقي اهضعب نكلو «لاقم نم ولخت ال ةريثك قرط نم
 ناميلس نب رمتعملا نع ثيدحلا اذه يور دقو» 171/١: كردتسملا يف مكاحلا لاق

 مث ءديناسألا هذه دحأب لصأ هل نوكي نأ نم دب الف ‹ثيدحلا اهلثمب حصي ديناسأب

 اهنيوهتب مكحأ الو ءاهتحص يعدأ ال ءرمتعم ثيدح ريغ نم دهاوش ثيدحلل اندجو
 .ها.«مالسإلا دعاوق نم ةدعاقلا هذه ىلع ةنسلا لهأ عامجإل ؛اهركذ ينمزلي لب

 :رظنا .مهنع هللا يضر امهريغو سنأو سابع نبا نع بابلا يف ثيداحأ ركذو
 =ديحوتلا يف يراخبلا: ناخيشلا جرخأ دقو ٠١١/۴١ ريبحلا صيخلتلا ١17/١. كردتسملا

۸ 



 00[ هللا َيِضَر] َنِلَع ٍةَعاَجَسَك اًهَتِرْثَكِل ؛ىَتْعَمْلا ُرْئاَوَت :اًمِهِدَحَأ
 هيف م م

 .ٌنَسَح وهو ؛مَياَح دوج

 . "واحلا نَع اَهجرْحُي آل َكِلَذَو ءٍلوُبَقلاِب اهل ِةّمألا [ب/١] / ىَقلت : يناثلا 4 و وو وك د و رک r ه6

(1) 

(۲) 

 هللا يضر ةيواعم نع )۱۸٤( ٠١١٤/۳ ثيدح ةرامإلا يف ملسمو )٩4( 2١89/8 باب
 رمأب ةمئاق ةمأ يتمأ نم لازي ال» :لوقي ةَ هللا لوسر تعمس :ربنملا ىلع لاق هنع
 ظفل .«كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ نم الو .مهبذك نم مهرضي ال ءهللا
 نع ملسملو .٠...هللا رمأب ةمئاق يتمأ نم ةفئاط لازت ال» :ملسم ظفلو «يراخبلا

 .هوحن هللا دبع نب رباجو «ةرمس نب رباجو ءةبعش نب ةريغملاو «نابوث
 هذه دوجوب نأ :هيف لالدتسالا هجوو» */١41١: صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 .ها.«ةلالضلا ىلع عامتجالا لصحي ال ةمايقلا موي ىلإ قحلاب ةمئاقلا ةفئاطلا
 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ةقيقدو ةزجوم ةرابع يف ١75/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مالك بجاحلا نبا خيشلا زجوأ
 .ادج

 ٥۳۹/۱. رصتخملا نایب .(ب|/ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 يشرقلا نسحلا وبأ ءبلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع وه :يلع مامإلا -
 رشعب ةثعبلا لبق دلو .ًامالسإ سانلا لوأ نمو هك هللا لوسر مع نبا ‹يمشاهلا
 هفلختسا «كوبت الإ دهاشملا عيمج دهش .ِلك هللا لوسر رجح يف يرو «تاونس
 .«ةوبنلا الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت اَمَوأ» :هل لاقو هب لوسرلا
 ًاملاع ناكو .ءاضقلاو ةعاجشلاو ةيسورفلاب رهتشا .تاوزغلا مظعم يف هديب ءاوللا ناكو
 اك هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف جوزت .رعشلاو ةغللاو ماكحألاو ضئارفلاو نآرقلاب
 سانلا هعياب نامثع لتق املف ءامهنع هللا يضر نامثع عيابو «ىروشلا لهأ نم ناكو
 .ه01//؟ ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .ه١٤ ةنس ناضمر يف دهشتساو ه١ ةنس
 808/١ ١ ةوفصلا ةفص .41/4 ةباغلا دسأ ۲٠/۳. باعيتسالا

 ًاداوج ناك .ئيط نم ءجَّرْشَحْلا نب دعس نب هللادبع نب متاح وه :يئاطلا متاح -
 بلغ لتاق اذإ ءًارفظ ناكو «هلزنم فرع لزن امثيح ناكو ءرعشلا ديج ًارعاش
 مَّسق .قلطأ رسأ اذإو «قبس حادقلاب برض اذإو «بهو لئُس اذإو .بهنأ ميَع اذإو
 متاحو «ةمام نب بعك :ةثالث برعلا دوجأ :ةديبع وبأ لاق .ةرم ةرشع عضب هلام
 رودق متاحل تناكو .ريهز بحاص نانيس نب مرهو «لثملا هب برض امهالكو .ئيط
 رظنا .معطأو موي لك رحن لجر لهأ اذإو «يفاثألا نع لزنت ال هئانفب ماظع
 ٠١۷/١. يدادغبلل بدألا ةنازخ .47١ص ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا :يف هتمجرت

e۳۹ 



 عاما َهَداَعْلا َّنآل ؛ ؛مُكَحْلا يف عِطاَق ىَلَع لذ مهعاتخإ :َلِدَتْساَو

 مليل َدْعَب ٍداَحآلا راَبحَأَو ٌسِلَجْلا يِف ِهِعْنَمِب َبيِجَأَو .ِنوُنْظَم لَ مولي 3

 . رهاظلاب ٍلَمَعْلا ب بوج

 ُهْياَغَو .هوحنَو ٣ ودر ٠ ي ِءيش لكل اًناَيبَي» :ُفِلاَخُمْلا

 00000 ا ا ا ا حج ع درر داعم ٍثيِدَحِبَو .ٌروُهظلا

 ىدهو ءيش لکل نايبت باتكلا كيلع انلزنو» :اهمامتو .4 :ةيآلا لحنلا ةروس )١(

 .(نيملسملل ىرشبو ةمحرو

 نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف» :اهمامتو 08 :ةيآلا ءاسنلا ةروس (۲)

 .(اليوات نسحأو ريخ كلذ رخآلا مويلاو هللاب نونموت متتك

 كل ضرع اذإ يضقت فيك» :لاق .نميلا ىلإ هثعب امل ايب يبنلا نأ ذاعم نع (۳)

 ةنسبف :لاق «؟هللا باتك يف دجت مل نإف» :لاق .هللا باتكب يضقأ :لاق «؟ءاضق

 «؟هللا باتك يف الو يب هللا لوسر ةنس يف دجت مل نإف» :لاق .ِلكي هللا لوسر

 دمحلا» :لاقو يردص يف لي هللا لوسر برضف :لاق .ولآ الو يبأر دهتجأ :لاق

 .لب هللا لوسرو هللا يضري امل ءب هللا لوسر َلوسر قفو يذلا هلل

 دح ءاضقلا يف يأرلا داهتجا باب «ةيضقألا باتك ىف دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

 ١ .ظفللا يف ريسي فالتخاب .14 - 18/4 (”هو#)و (مهو9)

 ثيدح يضقي فيك يضاقلا يف ءاج ام باب «ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هاورو

 .10۷/۳ )1۳۲۸و 1007

 .«هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذهو» :يذمرتلا لاقو

 دواد وبأ هاورو ۲٤۲. ۰۲۴۳۹ ۰۲۳۰/۵ هدنسم يف هنع هللا يضر دمحأ مامإلا هاورو

 . يمرادلا هاورو 701 (دوبعملا ةحنم) يسلايطلا

 يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأو .055/7 هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلادبع نبا هجرخأو

 .1۸۹ - ۱۸۸/۱ هقفتملاو هيقفلا

 .۲۷۲/۲ ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هركذو

 .«ثيدحلا اذه حصي ال» :۲۷۷/۲ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاقو

 ةبعش هاور :للعلا يف ينطقرادلا لاقو» ۱۸١/١: صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .«حصأ لسرملاو «هنع تاعامجو يدهم نبا هلسرأو .كلذك نوع يبأ نع

 ناك نإو ءحصي ال ثيدحلا اذه» :77/؟ ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا لاقو

 احيحص هانعم ناك نإ يرمعلو «ةيلع نودمتعيو « مهبتك يف هنوركذي مهلك ءاهقفلا

 -لهأ نم ذاعم باحصأو .لوهجم ورمع نب ثراحلا نأل ؛فرعي ال هتوبث امنإ

١ 



 .؛هتوبثل هجو الف هقيرط اذه امو .نوفَرْعُي ال صمح =

 ةمألا نأ الإ حرجلا نم ءيشب نيثدحملا ضعب هيف ملكت نإو ثيدحلا نإ :لوقأ قحلاو
 ىفصتسملا ىف يلازغلا لوقي هيفو .دوصقملل ًاديفم ًالوبقم نوكيف ؛لوبقلاب هتقلت
 ناك امو ءًاراكنإو ًانعط هيف دحأ رهظي ملو «لوبقلاب ةمألا هتقلت ثيدح اذهو» 5
 الد :هلوقك اذهو .هدانسإ نع ثحبلا بجي ال لب ءالسرم هنوك هيف حدقي الف كلذك
 ريغو .«نيتلم لهأ ثراوتي ال» :و «اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» :و ؛ثراول ةيصو
 .ها.«ةفاك ةمألا هب تلمع امم كلذ

 نْيَّمسم ريغ نع ناك نإو ثيدح اذه» ۲٠۲/١: نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاقو
 هب ثدح يذلا نأو «ثيدحلا ةرهش ىلع لدي هنأل ؛كلذ هرضي الف ذاعم باحصأ مهف
 ةرهشلا يف غلبأ اذهو .مهنم دحاو ال ذاعم باحصأ نم ةعامج نع ورمع نب ثراحلا

 نيدلاو ملعلاب ذاعم باحصأ ةرهشو فيك «يمس ول مهنم دحاو نع نوكي نأ نم
 باذك الو مهتم هباحصأ يف فرعي الو .؟ىفخي ال يذلا لحملاب قدصلاو لضفلاو
 لقنلاب ملعلا لهأ كشي ال «مهرايخو نيملسملا لضافأ نم هباحصأ لب ءحورجم الو
 اذإ :ثيدحلا ةمئأ ضعب لاق دقو .؟ ثيدحلا اذه ءاول لماح ةبعشو فيك «كلذ ىف
 .ها.«هب كيدي ددشاف ثيدح دانسإ يف ةبعش تيأر

 نب ةدابع نإ :ليق دقو» ١14898/١  ۱١۹١: هقفتملاو هيقفلا يف يدادغبلا بيطخلا لاقو

 نوفورعم هلاجرو «لصتم دانسإ اذهو ءذاعم نع منغ نب نلمحرلا دبع نع هاور ىسن
 امك «مهدنع هتحص ىلع كلذب انفقوف هب اوجتحاو هولبقت دق ملعلا لهأ نأ ىلع ةقثلاب
 وه» :رحبلا ىف هلوقو .«ثراول ةيصو الد : ةي هللا لوسر لوق ةحص ىلع انفقو
 ةمئاق ةعلسلاو نمثلا يف ناعيابتملا فلتخا اذإ» :هلوقو ««هتتيم ّلِجلا .هؤام روهطلا
 تبثت ال ثيداحألا هذه تناك نإو .«ةلقاعلا ىلع ةيدلا» :هلوق و«عيبلا اذارتو ءافلاحت
 بلط نع مهدنع اهتحصب اوُنَع ةفاكلا نع ةفاكلا اهتقلت امل نكل دانسإلا ةهج نم
 دانسإلا بلط نع اوُنَع ًاعيمج هب اوجتحا امل ذاعم ثيدح كلذكو .اهل دانسإلا
 .ها.اهل

 فلتخا» :ا/# ۷۲/١ يذوحألا ةضراع يف يبرعلا نب ركب وبأ ظفاحلا لاقو
 وه :لاق نم مهنمو ءحصي ال هنإ :لاق نم مهنمف ء«ثيدحلا اذه يف سانلا
 «جاجحلا نب ةبعش هيوري روهشم ثيدح هنإف «هتحصب لوقلا :ُنيَّدلاو .حيحص
 نب هللا دبعو ءديعس نب ىيحي :مهنم .ةمئألاو ءاعفرلا نم ةعامج هنع هاورو
 نإو .هنع هيوري يذلا يلذهلا ورمع نب ثراحلاو «يسلايطلاو ءدواد وبأو «كرابملا
 خأ نبا هنوكبو ؛هنع ةبعش هيوري ىفكف ثيدحلا اذهب الإ فرعي نكي مل
 -نم نوكي نأ هتبترم يف هظح ةياغو .هب فيرعتلاو هل ليدعتلا يف ةبعش نب ةريغملل
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 . ةّجَُح ٍذيئيِح نکي ْمَل ُهّنأب بيِجَأَو . "”هْوُكُذَي دي ْمَل ُتْيَح 1'2هْنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَرَ

 نأ زوجيو .ًالوهجم ذاعم باحصأ نم دحأ نم الو «هيف كلذ حدقي الو ءدارفألا =
 ءةلاهجلا زيح يف كلذ هلخدي الو «ةعامج نع ءامسألا طاقسإ ربخلا يف نوكي

 .ناسنإ ينثدح ؛لجر ينثدح :لوقيف ًادحاو ناك اذإ تالوهجملا يف لخدي امنإو

 ديز دقو فيكف « صاصتخا هب هل نوكي ىتح ًابحاص لجرلل لجرلا نوكي الو

 يف ةحصلا طرتشا يذلا يراخبلا جّرخ دقو .؟دلبلا ىلإ اوفيضأ مهنأ مهب ًافيرعت

 .كلذ نكي ملو .«ةورع نع نوثدحتي يحلا تعمس» :يقرابلا ةورع ثيدح

 ءاربك نم لجر ينربخأ» :ةماسقلا يف كلام لاقو .تالوهجملا ةلمج يف ثيدحلا

 ىلص نم» :ةريره يبأ نع لاجر ينثدح:يرهزلا ىلع حيحصلا يفو ..«هموق
 .ها .؛طاريق هلف ةزانج ىلع

 :مزح نبا لاق» 949/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 مل هنأ كلذو .هدنس فعضو هطوقسل ؛هب جاجتحالا زوجي ال هنإف ذاعم ثيدح امأو

 يف وه نم فرعي ال لوهجم ورمع نب ثرحلاو .قيرطلا اذه نم الإ طق دحأ هوري

 الو نيفورعم الو نيمسم ريغ صمح لهأ نم لاجر نع مث .الصأ ثيدحلا اذه ريغ

 هقفتملاو هيقفلا باتك يف بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا هاور دق :تلق . .مه نم ىردي

 ةلاهج ةلع تلازف .ذاعم نع منغ نب نلمحرلا دبع نع :لاقف سانألا ضعب ىمسو

 نأل ؛حيحص ثيدح وه :لدجلا حرش يف بيطلا وبأ يضاقلا لاقو .ذاعم نع يوارلا

 ءذاعم دهز فرع دقو «مهترثکو مهترهش ىلع لدي «ذاعم باحصأ نم سانأ» :هلوق

 .فورعم ةقث وهو «مهنم لجر يمس دق هنأ ىلع .ةلادعلاو ةقثلا هباحصأ نم رهاظلاو

 صاقلا نب سابعلا وبأ لاقو .ةقث وهو ءمنغ نب نلمحرلا دبع نع ىسن نب ةدابع ىورف

 هلسرأو .ةرم هلصو ةبعش نإف ‹«برطضم وه ليق نإف :«نيملعتملا ةضاير هباتك» يف

 .ملعلا لهأ دنع ذاعم ةصق ةرهش يف :هل ليق ءهمسا فرعي ال نم هدانسإ يفو «ىرخأ

 اوذخأ امك «ةياورلا نع ةيافك لامعتسالاب ثيدحلا اذه نيملسملا ماكح عيمج يفكيو

 شايع نب ليعامسإ هب درفت ناك نإو ءملعلا لهأ دنع هترهشل ؛«ثراول ةيصو ال» نأب

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 1 .6 47/١ رصتخملا

 ليلد هنأ يفني ال هيلإ عجرُي ليلدك عامجإلل هتلاقم يف هنع هللا يضر ذاعم ضرعت مدع قف

 عجرملا هنأل ؛ةلكك ه هرصع يف دوجو هل نكي مل عامجإلا نأل كلذ ؛ًاعرش ربتعم

 دجوي مل مث نمو .هبوص أطخ ناك امو فرقأ ًاباوص مهيأر نم ناك امف .نيملسملل

 ةي هتافو دعب الإ يعرش ليلدك عامجإلا
 -ِه6 يبنلا دوجو نإ :لاقف كلذ ٠٤٠۳ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لكشتسا دقو
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(00) 

00 

 ال١ :لاقف ةمصعلاب هتمأل دهش مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛عامجإلا دوجو عنمي ال
 مث .هدعب امو هنامز يف امل ةلوانتم ةمصعلاب مهل ةي هتداهشو .ةأطخ ىلع يتمأ عمتجت
 .ِلكك هنامز يف عامجإلا داقعنا زاوج طسوألا يف ناهرب نباو قاحسإ يبأ نع لقن
 وه امك نيدهتجملا لك قافتا نم ذب ال هنأ نم قبس امل ؛رظن هيف يفارقلا هلاق امو
 لك اونوكي مل مهعم لك ميركلا لوسرلا نكي ملو ةباحصلا عمتجا اذإف ءروهمجلا يأر
 نأل ؛هلاق ام ىلع هيف ةلالد ال .ةأطخ ىلع يتمأ عمتجت ال : هلوقو ‹نيدهتجملا
 .لكلا قافتا وهو «هطرش ققحت مدعل ؛ًالصأ ققحتي مل ةمألا عامتجا
 نم ليصحتلا /۸۲١. ىلعي يبأ يضاقلل ةدعلا .155/4 يزارلل لوصحملا :رظنا
 .95/ عماسملا فينشت .۴۳۲ص ةدوسملا .۲۷/۲ لوصحملا
 ضارقنا دعب دجويس نم هيف ربتعي الو «عامجإلا دقعنا مكح ىلع رصعلا لهأ قفتا اذإ
 ٍ .قافتالاب مهرصع يف داهتجالا ةبتر غلبي ملو دجو وأ .مهرصع
 .«ًاقافتا ربتعي ال :هلوق ححصي امهيلع «دجويس نما :بجاحلا نبا خيشلا لوق لمحو
 هتقفاوم ربتعتف «مهدهع يف داهتجالا ةبتر غلبو ءرصعلا لهأ قافتا دعب دجُو يذلا امأو
 نبا خيشلا لوقف .طرتشي مل نم دنع ربتعي الو ءرصعلا ضارقنا طرتشي نم دنع
 دتغَي مل اذإ الإ "اقافتا ربتعي ال” :هلوق حصي مل هيلع لمح نإ ؛دجويس نم» :بجاحلا
 .رصعلا ضارقنا طرتشا نم ةفلاخمب
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 647/١. رصتخملا نايب .(أ/49 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
۳/۲ 

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ال وأ ربتعت له ماوعلا ةقفاوم يف نويلوصألا فلتخا
 داهتجالا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛ًافالخ الو ًاقافو ماوعلا لوقب رابتعا ال :لوألا لوقلا
 صنلاك ماوعلا ىلإ ةبسنلاب دهتجملا لوق نألو ؛نونجملاو يبصلاك مهلوقب ةربع الف
 كلذكف نيدهتجملا ىضر ىلع فقوتت ال صنلا ةيجح نأ امكف .دهتجملا ىلإ ةبسنلاب
 .نورثكألا هراتخا ام اذهو .هب ماوعلا ىضر ىلع فقوتت ال مهلوق ةيجح
 ةمألا لوق نأل ؛ةيفخلاو ةروهشملا لئاسملا ءاوس يأ ءًاقلطم مهلوق ربتعي :يناثلا لوقلا
 ةئيهلا تافص نم ةمصعلا نوكت نأ عنتمي الو ءأطخلا نع اهتمصعل ؛ةجح ناك امنإ
 اهتوبث لكلل ةمصعلا توبث نم مزلي ال ٍذئنيحو «ةماعلاو ةصاخلا نم ةيعامتجالا
 يضاقلا نع دحاو ريغ هلقنو 191/١. ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا ام اذهو .ضعبلل
 .ىنالقابلا
 هاكح ام وهو .هقفلا قئاقدك يفخلا نود روهشملا يف مهقافو ربتعي هنأ : ثلاثلا لوقلا
 .صخلملا يف باهولا دبع يضاقلا
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 : قو .ٌيِلوصألا ربعي : يقو . رابغ ا ىلإ يضاقلا ُلْيَمَو

(1) 

 رابتعا بجيف .ةماعو ةصاخ :نيبرض ىلع ةمألا» :٠۲۷ص ةراشإلا يف يجابلا لاق

 درفنپ ام امأف .هيف مكحلا ةفرعم ةماعلاو ةصاخلا تفلك اميف ةماعلاو ةضاخلا لاوقأ

 ريبدتلاو «قتعلاو عويبلاو ‹حاكنلاو قالطلا ماكحأ نم هتفرعمب ءاهقفلاو ماكحلا

 رابتعا الف اهب ةماعلل ملع ال يتلا ماكحألا نم كلذ ريغو نوهرلاو تايانجلاو «ةباتكلاو

 .ها.ةءاهقفلا روهمج لاق كلذبو «ةماعلا فالخب اهيف

 بهذلا لسالس يف يشكرزلاو 24١ ص حيقنتلا حرش يف يفارقلا ليصفتلا اذه لقن دقو

 هاكحو «باهولا دبع يضاقلا نع ۷۸ص لوحفلا داشرإ ىف يناكوشلاو ۳٤۳ص

 اذهبو» :لاق .يناعمسلا نباو باهولا دبع يضاقلا نع 454/4 طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا

 .ها.«هيلع نيقلطملا قالطإ ليزنت يغبنيو «ةلأسملا يف لاكشإلا لوزي ليصفتلا

 ليوط قيقحت ةلأسملا يف انأ يلو» :(/45 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 هانعم سيل ؟نوربتعي له ماوعلا نأ يف فالخلا يعدأ يننأ .ةقيلعتلا يف هتركذ هلصاح

 اذه قلطن انآ روهشملا يف فالخ ال هنأو ؟تعمجأ ةمألا نأب لوقلا قلطن له انأ الإ

 ذشي دق اميف فالخلا امنإو ءةالصلا بوجو ىلع ةمألا تعمجأ :ًالثم لوقنف لوقلا

 :نابهذم هيفف ماوعلا نع

 «ماكحألا ليصفت اوفرعي مل نإو مهنإف .عامجإلا مكح يف نولوخدم مهنأ :امهدحأ

 يف ةمهاسم مهنم اذهو .قح ةمألا ءاملع هيلع عمجأ ام نأ ةلمجلا يف اوفرع دقف

 .عامجإلا

 بسني فيكف «نيملاع ريغ مهنأل ؛عامجإلا يف نيمهاسم نونوكي ال مهنأ :يناثلاو

 .ها.؟؟ لوقلا مهيلإ

 .١6نص عمللا 450/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت :رظنا

 ماكحإلا .145/4 يزارلل لوصحملا ۸٤/١. ناهرب نبال لوصولا 181/١. ىفصتسملا

 جاهبإلا "١4ص لوصفلا حيقنت حرش .؟76ص يجابلل ةراشإلا 191/١. يدمآلل

 .۲۱۷/۲ تومحرلا حتاوف .451/4 طيحملا رحبلا ."4"ص بهذلا لسالس 5

 .51/7 ةضورلا رصتخم حرش ٥٤۷/١. رصتخملا نايب .(أ/١٤ ةقرو) بجاحلا عفر

 .۷۸ص لوحفلا داشرإ ۸۲/١. عماسملا فينشت

 ناهربلا يف ينيوجلا هنع هلقن .دلقملا ةقفاوم رابتعا ىلإ ينالفابلا ىضاقلا ليم

 ؛195/4 لوصحملا يف يزارلاو ١۴۷٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلاو « 0

 يف بجاحلا نباو «٦۲۷ص ةراشإلا يف يجابلاو 1941/١ ماكحإلا يف يدمآلاو

 يفو ۸۲/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ءرصتخملا يف انهو 05ص ىهتنملا

 يف يناكوشلاو ٠۳٠/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ٤٦١/٤ طيحملا رحبلا

 .۷۸ص لوحفلا. داشرإ
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 ."يعورفلا» لدب «يعرفلا» أ : يف 0غ(

 دهتجملا وأ ًاقلطم دهتجملا وه لب «ناك فيك دهتجملا وه سيل ربتعي يذلا دهتجملا (۲)
 يف ًادهتجم ناك ول امأف ءهلئاسم نم ةلأسم ىلع عامجإلا لصحي يذلا نفلا كلذ يف

 يف ربتعملا اذه ىلعف «هيلإ ةبسنلاب يماع هنأل ؛رخآ نف يف هلوق ربتعي ال هنإف «نف
 نم نكمتملا لوق هقفلا لئاسم يفو «ريغ ال نيملكتملا لوق وه امنإ مالكلا لئاسم

 .نيملكتملا لوق ال هقفلا يف داهتجالا

 يف ربتعي له «يلوصأب سيل يذلا هيقفلاو «هيقفب سيل يذلا يلوصألا يف اوفلتخاو
 :بهاذم ةعبرأ ىلع ؟ عورفلا
 .نينفلا نيب ةبسانملا ةيلهألا نم امهل امل ًارظن ؛امهلوق ربتعي :لوألا بهذملا

 نأل ؛ءاملعلا روهمج لاق هبو .عامجإلا ةيلهأ مدعل ؛ناربتعي ال :يناثلا بهذملا
 طرش نوكي امهدحأ درفنا اذإف ءعورفلاو لوصألا ةفرعم هطرش نم داهتجالا

 يف يفارقلا مامإلا هلاق اذك .ذئنيح امهنم دحاو رابتعا يغبني الف ءادوقفم داهتجالا
 يف يشكرزلاو ١477/1 جاهبإلا يف يكبسلا نبا هلقنو ۲٤۴٠ص حيقنتلا حرش
 بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو .نييلوصألا مظعم نع 455/4 طيحملا رحبلا

 رثكأ دنعو «هنع هللا يضر دمحأ مامإلا دنع حيحصلا وه اذهو» :77؟/؟ رينملا

 . ؟ءاملعلا

 ىلإ برقأ هنأل ؛ماكحألل ظفاحلا هيقفلا نود يلوصألا لوق رابتعا: ثلاثلا بهذملا

 ظفح داهتجالا طرش نم سيلو ءاهذخآم نم ماكحألا طابنتساو .داهتجالا دوصقم
 لوصحملا يف يزارلا لاق .يزارلا مامإلاو «ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا هراتخاو .ماكحألا

 نأ قحلاف «ماكحألل ًاظفاح نكي مل اذإ داهتجالا نم نكمتملا يلوصألا امأو» : 4
 .موقل افالخ ربتعم هفالخ

 ءلطابلاو قحلا نيب زييمتلا ىلإ قيرطلا وه يذلا داهتجالا نم نكمتم هنأ :هيلع ليلدلاو

 .ها.«هريغ ىلع ًاسايق ؛ًاربتعم هلوق نوكي نأ بجوف

 فرعأ هنوكل ؛يلوصألا نود ماكحألل ظفاحلا هيقفلا لوق رابتعا :عبارلا بهذملا

 .فالتخالاو قافتالا عقاومب

 .187 - ۱۸۱/۱ ىفصتسملا يف هيلإ عجريلف سيفنو قيقد ليصفت ةلأسملا يف يلازغللو

 وأ أزجتي له ءداهتجالا ةلأسم يف فالخلا ىلع ينبم فالخلا اذهو :فالخلا ىنبم

 هيقفلا وأ ءهيقفب سيل يذلا ىلوصألا فالخ ربتعا داهتجالا ةئزجت زوجي :لاق نمف ؟ال

 لسالس :رظنا .امهدحأ فالخب دتعي مل داهتجالا ةئزجت عنم نمو .يلوصأب سيل يذلا
 ."”7”ص يشكرزلل بهذلا

 -يزاريشلل ةرصبتلا 440/١. ينيوجلل ناهربلا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
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 .198/4 يزارلل لوصحملا .١١۴ص لوخنملا .۱۸۳ - ۱۸۲/۱ ىفصتسملا .۳۷۱ص

(0) 

 ةلوألا نأ :انَل .©0طَقَف هم ِهِسْمَن ىح يِف ُرَبَتْعُي :اهُلاٿ ِرْيَغِبَو هوِرْيَغَكَ

 لاَ رْفَكُمْلا َدْنِع ٍرِفاَكْلاَك ارق ن ٌنَّمْضَتَي اَمِب ٌعِوَتْبُمْلا (ةلأْسم»

 حتاوف ۲۲٤/۳. ريرحتلا ريسيت .۴۷/۳ ةضورلا رصتخم حرش ١/*19. يدمآلل ماكحإلا

 رينملا بكوكلا حرش .(ب/47 ةقرو) «(أ/١٤ ةقرو) بجاحلا عفر ۲۱۷/١. تومحرلا

 ۸٤/۳. عماسملا فينشت ۳۲

 ؟ال مأ عامجإلا يف هلوق ربتعي له .عدتبملا دهتجملا يف نويلوصألا فلتخا

 :ةلأسملا هذه ليصفت كيلإو

 هتقفاوم ربتعت مل ءرفاك هنأ يف عازن الف «هحيرصب رفكلا بجوي امب ًاعدتبم ناك نإ أ
 .هتفلاخم الو

 لوصألا يف ئطخملا وهو ءهحيرصب ال رفكلا بجوي امب ًاعدتبم ناك نإ و - ب
 1 .فالخ هيفف «ليوأتلاب
 سيل ضعب دنعو .رفاكلاك هتفلاخم الو هتقفاوم ربتعت الف مث نمو ؛رفاك وه ضعب دنعف

 لثم قسفلاب عدتبملاك «هرفك نمضتي ام ريغب عدتبملا دهتجملا مكح همكحف ؛ًارفاك
 جورفلا اوحابتساو «يرارذلا اوبسو «رايدلا اوقرحأو «سفنألا اوحاتجا نيذلا جراوخلا

 :بهاذم ةعبرأ هيفف .لاومألاو

 نباو «يدمآلاو «يلازغلاو «نيمرحلا مامإ رابتخا وهو .ًاقلطم ربتعي :لوألا بهذملا

 نباو «يدنهلا هححصو «يفنحلا نايفس ىبأو «يكبسلاو «يفارقلاو «بجاحلا

 «ينييارفسإلا هراتخا اذكو «هللا همحر يعفاشلا بهذم هنأ همالك ىضتقمو يناعمسلا

 .مهريغو ةلبانحلا نم باطخلا وبأو

 «يناتسجسلا حلاص وبأو «نسحلا نب دمحم لاق هبو .ًاقلطم ربتعي ال : يناثلا بهذملا

 بهشأ هاورو «ةيفنحلا نم مامهلا نباو ءاندنع حيحصلا وه :لاقو يزارلا ركب وبأو

 .ىلعي وبأ يضاقلاو «روصنم وبأ ذاتسألا هراتخاو «يعازوألا لوق وهو «كلام نع

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هاكح .هريغ قح ىف ال هسفن قح ىف ربتعي :ثلاثلا بهذملا

 روكشلا دبع نباو ۸١٠٠ص بهذلا لسالس يف يشكرزلاو ءرصتخملا يف انهو 66ص
 .الا ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو 2؟9١1/؟ تومحرلا حتاوف حرشب توبثلا ملسم يف

 .هب دتعيف هريغ نيبو «هب دتعي الف ةيعادلا عدتبملا نيب ليصفتلاب لوقي : عبارلا بهذملا

 باشم ضعب ىلإ ۹۲٤ص نازيملا يف يدنقرمسلا هبسنو يسخرسلا رايتخا وهو
 .ةيفنحلا

٤٦ 



 ت

 عي اع (1) *. دو ال
 . هنود صهشس

 َنِم سيل َرِفاَكلا أب َبيِجَأَو .ّيِبَّصلاَو ٍرِفاَكلاَك ُهَلْوَ دريم سا :اوُناَق سه
 .ِهِسْنَن ىَلَع لقي َمُلْس ْوَلَو ءوِروُصُقِب ؛ّىِبَّصلاَو أل

(1) 

() 

 ."نالوَق َدَمْحَأ ْنَعَو «ةَباَحَصلاب ٌعاَمْجِإلا تحي ال (ةلأسم)

 .طقف ةثالثلا بهاذملا ركذب رصتخملا ىف انهو ٥١٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا ىفتكا
 ضعب ىلإ يدنقرمسلا هبسنو «هلوصأ يف يسخرسلا هركذ دقف عبارلا بهذملا امأ

 لوقو «شحاف أطخ هنأب عبارلا بهذملا ىلع 70/١ ماكحإلا يف مزح نبا مكح دقو
 .ةيعادلا ريغو ةيعادلا نيب فلسلا ضعب قرف دقو» :لاق ثيح .ناهرب الب
 نأ نم قحلل فلاخملا ولخي الو «ناهرب الب لوقو شحاف أطخ اذهو :دمحم وبأ لاق
 نإف ءةجحلا هيلع تماق هنأل ؛روذعم ريغ وأ ءةجحلا هيلع مقت مل هنأب ًاروذعم نوكي
 ؛روذعم ريغ ناك نإو ءروجأم روذعم امهالك ءاوس ةيعادلا ريغو ةيعادلاف ًاروذعم ناك
 انمدق امك رفاك امإ امهالكو ءءاوس ةيعادلا ريغو ةيعادلاف «ةجحلا هيلع تماق دق هنأل
 ها.«قيفوتلا ىلاعت هللابو ءانفصو امك قساف امإو

 ىفصتسملا 447/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 لوصفلا حيقنت حرش 50/١. مزح نبال ماكحإلا ۱۹٤/۱. يدمآلل ماكحإلا ١/81

 داشرإ 1١4/4. ةدعلا .458/4 طيحملا رحبلا .577/5 يكبسلا نبال جاهبإلا ."”ه ص
 ريرحتلا ريسيت .۲۷/۲ تومحرلا حتاوف ۴١١/١. يسخرسلا لوصأ .ل١ ص لوحفلا
 ىف تاقيقحتلا .497ص يدنقرمسللا نازيملا .۲۲۷/۲ رينملا بكوكلا حرش ..۳
 1 .5١4ص تاقرولا حرش
 .«ضهنت ال١ لدب «ضهتنت ال١ ش : يف

 ىلع ؟ طقف ةباحصلا عامجإب صتخي له «هب جتحملا عامجإلا يف نويلوصألا فلتخا

 :نيلوق
 هبو .ةجح مهريغ عامجإ لب «ةباحصلاب هب جتحملا عامجإلا صتخي ال :لوألا لوقلا
 «ةمادق نباو «ليقع نباو «باطخلا وبأو «ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا رثكأ لاق
 .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ةلبانحلا نم يفوطلاو

 هراتخاو «ةيرهاظلا لاق هبو .طقف ةباحصلاب هب جتحملا عامجإلا صتخي : يناثلا لوقلا

 نم دادنم زيوخ نباو ءةيلع نب ليعامسإو ءىلعي وبأ يضاقلاو ءيناولحلاو «لالخلا
 نع ةياور وهو «هحيحص يف نابح نبا مالك رهاظ وهو «ةيعفاشلا ضعبو «ةيكلاملا
 .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا
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 َريِعِباَتلا ٍءىِجَم َلْبَق ةَباَحَّصلا ٌءاَمْجِإ :اوُلاَق .©"0ةَتِعْمَكلا ٌةّلِيَألا :ائل
 یوا .5يحعم ليف هب جب 1

 نأ «هيف ةيرم ال نيقيب حصو» :۳“ص يرهاظلا هقفلا لوصأ يف ذبنلا يف مزح نبا لاق

 .ها.«طقف مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ وه امنإ هعابتا انيلع ضرتفملا عامجإلا

 ال :انباحصأ نم ريثكو «ناميلس لاق :دمحم وبأ لاق» : 8/١ ماكحإلا يف لاقو

 .ها . «مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ الإ عامجإ

 .ةلأسملا هذه يف هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع نيتياورلا نم روهشملا يف قيقحتلا

 يف بجاحلا نباو 146/١« ماكحإلا يف يدمآلا :نم لك دمحأ نع نيتياورلا لقن

 ءرطاخلا ةهزن عم 68/١" ةضورلا يف ةمادق نباو ءرصتخملا يف انهو 56ص ىهتنملا

 نباو ٠٤۷/١ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۳۳۳٠ص ةدوسملا يف ةيميت نباو

 .۷۲ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو 0777 - ۲۳۲/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 .مهريغو
 عم ةباحصلل عامجإ ال» :؟1/5 رينملا بكوكلا حرش يف يلبنحلا راجنلا نبا لاق

 ةياور دمحأ نعو» :لاق مث .«هنع هللا يضر دمحأ مامإلا دنع دهتجم يعبات ةفلاخم

 ١ .ها.«اعامجإ نوكي نيعباتلا ةفلاخم عم ةباحصلا قافتا نأ :ىرخأ

 دمحأ مامإلا دنع دهتجم يعبات ةفلاخم عم ةباحصلل عامجإ ال :راجنلا نبا لوقف

 و :اهنع لاق يتلا ىرخألا ةياورلا ىلع ةياورلا هذه حيجرت يف رهاظ .«هنع هللا يضر

 .ها.«ًاعامجإ نوكي نيعباتلا ةفلاخم عم ةباحصلا قافتا نأ :ىرخأ ةياور دمحأ نع

 :يه دمحأ نع ةروهشملا ةياورلا نأب حجر ۷۴ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا نكل

 عامجإلا ةيجح صاصتخا ىلإ بهذ دقو» :لاق ثيح .ةباحصلا عامجإ الإ عامجإ ال

 وه اذهو «هحيحص يف نابح نبا مالك رهاظ وهو «يرهاظلا دواد :ةباحصلا عامجإب

 نأ عامجإلا» :هنع دواد يبأ ةياور يف لاق هنإف «لبنح نب دمحأ مامإلا نع روهشملا

 .ها.«ريخم نيعباتلا يف وهو .هباحصأ نعو لكك يبنلا نع ءاج ام عبتي

 نم همامإ لاوقأب فرعأ وهو يلبنح هنأل ؛راجنلا نبا لوق حجرتي نيلوقلا ىلإ رظنلابو

 يف يفوطلا نيدلا .مجن يلبنحلا ققحملا لوق وه ًامسحو ءالج ةلأسملا داز امو .هريغ

 عامجإلا صتخي ال :ةيناثلا ةلأسملا» :لاق ثيح 4! ةضورلا رصتخم حرش

 وبأ خيشلا لاق .هلثم دمحأ نعو «دوادل ًافالخ «ةجح رصع لك عامجإ لب «ةباحصلاب

 .دواد لوق :ينعي ءهلوق نم وحن ىلإ دمحأ أموأ دقو :دمحم

 .؟نيرثكألا لوقك ًالوأ هانيكح ام دمحأ بهذم نم روهشملا :- يفوطلا يأ تلق

 رصع لك عامجإ لب «ةباحصلاب عامجإلا صتخي ال١ :لئاقلا روهمجلا لوق ينعي

 .- ملعأ هللاو - .«ةجح

 ال» :َِي هلوقو ء[5١1 :ءاسنلا] «نينموملا ليبس ريغ عبتيو# :ىلاعت هلوق وحن

 .۳۸٤ص يف هجيرخت قبس دقو «لطخلا ىلع يتمأ عمتجت

44۸ 



 ْمُهُدْيَع "ريثغا ولف .ُداَهتجالا هيف ٌمِئاَس هيف "طق آل ام َّنَأ ىَلَع . . مِرْيَغَ

 ٍناَعاَمْجِإلا ٌضَراَعَتَو . ْمُهُعاَمْجِإ ٌفِلوَخ

o نوک ْنَأ َبَجَوَف ْمِهِعاَمْجِإ ٍققَحَت م حت لبق احلا يف مزال + هنأ ب چاو 

 دقق بيجأو .ةاحشلا ضف ةا عت ريل ربع ل :اوُلاَق
 .اَهرَتْعَم دنع دلع تال ا ق ت م عامجإلا

 ِساّبَع ِنْبا ٍرْيَع َعاَمْجِإَك َنيِعِمْجمْلا ٍةَرْثَك َعَم ٌفِلاَخُمْلا َرَدَن ْوَل (ٌةَلأْسَم)
 es “لولا ىَلَع

 . مطق» لدب «عطاق» شش : يف كلل

 نود أ :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«هيف» ةدايزب .«مهريغ هيف ربتعا ولف» أ :ةرابع (۲)
 .خسنلا رئاس

 :اهنم ناعم ةدعب يتأيو .ًالوع لوعي لاع ردصم :ةغللا يف َلْوَعْلا (۳)
 .[* :ءاسنلا] «اولوعت الأ ىندأ كلذ# :ىلاعت هلوق هنمو .رؤجلا ىلإ مكحلا يف ليملا - ١
 .ناصقنلا ۲

 .هلايع رثك اذإ :لوعي لاع :لاقي :لايعلا ةقفنب مايقلا - ۳
 .عفتراو لام : يأ «لئاع وهف نازيملا لاع :مهلوق نم :مقافتلاو دادتشالا 5
 .مهصقنيف ًاعيمج ةضيرفلا لهأ ىلع ليمت يهف تلاع اذإ ةضيرفلاف
 ماهسلا ةدايز» :١٠۲ص تافيرعتلا يف يناجرجلا لاق .ءاهقفلا حالطصا يف لوعلاو
 ردّقب مهيلع ناصقنلا لخديف «ةضيرفلا ماهِس ىلإ ةلأسملا لوعّتف ةضيرفلا ىلع
 .!مهِصّصِح

 .؟6/4 تاغللاو ءامسألا 451/١١. برعلا ناسل ."#”ال/# سوماقلا بيترت :رظنا
 .5١5ص يناجرجلل تافيرعتلا .047ص بغارلا تادرفم 44/١*. رينملا حابصملا
 ."؟”8 ص ءاهقفلا ةغل مجعم

 .«لوعت ال ضئارفلا» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (54)
 لوعت ال :لاق نم ضتئارفلا يف ف .ضئارفلا باتك «هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ
 ,.؟هدكلك (۳۱۱۸۹) ثيدح

 = .اهدعب امف )8"#١40( 5608/٠١ .(۱۹۰۳۳) ثيدح هفنصم يف قازرلادبع هجرخأو
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 اًعاَمَْجِإ نكي مل ٠ ءوضؤولا ضَمْنَي مْوّنلا نأ ىَلَع ىَسوُم يبأ ٍرْيَعَو سا سوم هش :NW) ١ ماو و عوام 2 1 ت و ٣ ه5

 ةتس نم ضئارفلا» : ظفلب "44/5 ضئارفلا لوع ىف باب هننس ىف ىمرادلا هجرخأو =

 ۰ ٠ .هاهليعن الو
 .؟81/1 لوعلا باب «ضئارفلا باتك «ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأو

 4٠/4". رمع ضئارفلا لاعأ نم لوأ «ضئارفلا باتك هكردتسم يف مكاحلا هجرخأو

 هححصو ‹«يبهذلا هقفاوو .«هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو

 .۲۷/۷ ريبكلا حرشلا عم ينغملا يف ةمادق نبا

 .7717/4 (۱۷۱۷) ةلأسم ثيراوملا باتك «ىلحملا يف مزح نبا هجرخأو

 ةمألا تعمجأ) :؟68/5 (ل .و .ع) ةدام تاغللاو ءامسألا يف هللا همحر يوونلا لاق

 عامجإب جوجحم سابع نباو «مهفالخب دتعي ال رهاظلا لهأو «لوعلا تابثإ ىلع
 .ها . «ةباحصلا

 ًالئاق مويلا ملعن ال١ :؟0// ريبكلا حرشلا عم ينغملا يف هللا همحر ةمادق نبا لاقو
 هللا دمحب لوعلاب لوقلا يف راصمألا ءاهقف نيب ًافالخ ملعن الو «سابع نبا بهذمب

 .ها . هّنَمو

 هعبات دقف الإو ةباحصلا نم كلذب هدارم «سابع نبا ريغ» :بجاحلا نبا لوقو

 .هعابتأو يرهاظلا دوادو ءءاطعو «نيسحلا نب يلع نب دمحمو «ةيفنحلا نب دمحم

 وأ ًادجاس مان نم ىلع سيل لاق نم .تاراهطلا باتك يف هدنسب ةبيش يبأ نبا ىور )١(
 ` ينومتعمس دق :لوقيف «هبنيف طغي ىتح ماني ناك ىسوم ابأ نأ» ۱۲٤/۱: ءوضو ًادعاق
 ملسم حرش يف يوونلا كلذ هنع لقن اذك .«يلصيف موقيف ءال :لوقنف ؟ تثدحأ

 ؛غ١/154 ريبكلا حرشلا عم ينغملا يف ةمادق نباو ؛« عومجملا يفو ٤4

 .مهريغو

 :هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ رايتخا» : ٠١٠ص بلاطلا ةفحت ىف ريثك نبا لاق

 رئاس نود لوقلا اذهب هدارفنا امأو ءهنع روهشم وهف .ءوضولا ضقني ال مونلا نأ
 ال مونلا نأ ىلإ يعازوألا بهذ 01/١”(: ىلحملا) مزح نبا لاق .لكشمف ةباحصلا

 ءرمع نبا .نعو «ةباحصلا نم ةعامج نع حيحص لوق وهو .ناك فيك ءوضولا ضقني

 مهضعب ىعدا دقلو :- مزح نبا يأ لاق .يناملسلا ةديبع نعو «لوحكم نعو

 .ةأرجو الهج ؛اذه فالخ ىلع عمال

 زّلجِم يبأو ءرانيد نب ورمع نع يرهظتسملا يف ف هاکح دقو :- ريثك نبا يأ تلق

 ةعيشلا تلاق كلذبو :لاق .ًاضيأ جرعألا ديمح نع لماشلا يف رصن وبأ هاكحو .ًاضيأ

 .ريثك نبا مالك ىهتنا .4ةيمامإلا

 ةبيش يأ نبا هاور» 888/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو

 -ىسوم يبأ ريغ هب لقي مل هنأ بجاحلا نبا ىوعد نكل «هنئس يف يقهيبلاو هفنصم يف

f0٠ 



 و

 ُحِجاَدلا نوي نأ دعبل ؛ٌةّجح هلآ ُرِهاَظلاَو .ُهلَواَتَت آل هليألا نال ؛"”"اعطَق ما گزر 00 8 كَ ت 7 ع رر راك 6 1 2
 . ٍفِلاَخُمْلا َكََسَمَتُم

(01) 

00 

 .ريثك نبا هركذ يذلا مزج نبا لوق قاس مث .ةدودرم

 ينب نم «ميلس نب سيق نب هللادبع ليلجلا يباحصلا وه :يرعشألا ىسوم وبأ -
 (نميلاب) ديبز ىف دلو «نيحتافلا ناعجشلا نم ءاعم هتينكبو همساب روهشم ءرعشألا
 ٠ .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو «ملسأف مالسإلا روهظ دنع ةكم مدقو
 رمعل ةرصبلاو ةفوكلا ةرمإ يلوو ءذاعم عم نميلا ضعب ىلع هيي يبنلا هلمعتسا
 فلک يبنلا عم دهاج ءنآرقلا يف ًاتوص سانلا نسحأ نم ناك ءهنع هللا يضر
 فين نبا وهو .حيحصلا ىلع ه44 ةنس ةفوكلاب يفوت .ًاريثك ًاملع هنع لقنو
 دنسأ .771/5 باعيتسالا .89/7# ةباصإلا يف هتمجرت رظنا .هنع هللا يضر نيتسو
 ءالبنلا مالعأ ريس 783/١. ءايلوألا ةيلح .074/4 دعس نبا تاقبط .؟48/“ ةباغلا

.۸°/Y 

 ىلع دضعلا حرشو 084/١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو «؛ًايعطق» ش ءأ :يف
 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ًاعطق» لدب ۳٤/۲ رصتخملا

.(i/ 

 ًاعامجإ دقعني له «لقألا ةفلاخم عم مكح ىلع رثكألا قافتا نأ يف نويلوصألا فلتخا
 :بهاذم ىلع ؟ال وأ

 هريغ لوق نكي مل دحاو فلاخ ولف .ءمهعيمج قافو نم دب ال :لوألا بهذملا
 .ةلبانحلاو ٠ ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلا نم روهمجلا بهذم اذهو ءاعامجإ
 ركب وبأ هاكحو ءروهمجلا بهذمو روهشملا وه اذه» : طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 .«مهباحصأ نم يخركلا نع يزارلا
 ىلإ ۹٤/۲ لوصألا يف ناهرب نبا هبسن .دحاولا ال نانثالا رضي :يناثلا بهذملا

 .يربطلا ريرج نب دمحم
 ناهربلا ىف ىنيوجلا هبسن .نانثالا الو دحاولا ال ةثالثلا ةفلاخم رضت :ثلاثلا بهذملا

 يزارلاو ١٠۳ص لوخنملا يف يلازغلاو ١٠۳٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلاو 01١
 بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ٠۷١/١ ليصحتلا يف يومرألاو ۱۸١/١ لوصحملا يف
 .يربطلا ريرج نب دمحم ىلإ ۷۸/١ سمشلا ةعلط حرش يف يملاسلاو ٠۲۳٠/۲ رينملا
 يزارلا ميلس هلقن يذلا وهو .الف الإو ءربتعا ةثالث نم رثكأ فلاخ نإ :عبارلا بهذملا

 .هقفلا لوصأ يف بيرقتلا هباتك يف يربطلا ريرج نبا نع
 .هب دتعا الإو «هنود عامجإلاب دتعي مل رتاوتلا ددع لقألا غلب نإ : سماخلا بهذملا
 .ةريرج نبا نع حصي يذلا اذهو» : ينالقابلا يضاقلا لاق

 =هفالخ ناك «فلاخملا بهذم يف داهتجالا ةعامجلا تغوس نإ :سداسلا بهذملا

٤٥١ 



 يبأ بهذم وهو .هب دتعي الف هيلع اوركنأ لب داهتجالا هل اوغوسي مل نإو هب ًادتعم =

 يسخرسلا اضيأ هراتخاو «ةيفنحلا نم يزارلا ركب يبأو «ةيفنحلا نم يناجرجلا هللا دبع

 ١ ١ 00 هلوصأ يف

 باحصأ نم داشخإلا نبا لاق .عورفلاو نيدلا لوصأ نيب قرفلا :عباسلا بهذملا

 لئاسم فالخب ليلضتلاو ميئأتلاو «نيدلا لوصأ يف نانثالاو دحاولا رضي ال١ :يئابجلا

 .ها . «عورفلا ْ

 يف مزح نبا مامإلا هراتخا .عامجإ ال ءةجح رثكألا لوق نأ :نماثلا بهذملا

 يف يلبنحلا ناردب نباو ءهرصتخملا يف انه بجاحلا نباو ء١ ماكحإلا

 .١/7ص لخدملا

 هنإ :لاق نم نأ رهاظلاو» 4۳/١: عماسملا فينشت نع ًالقن يدنهلا نيدلا يفص لاق

 رحبلا :رظناو .«مهضعب داريإ رعشي هبو ءايعطق ال ًاعامجإ هلعجي ام نإف عامجإ

 .۷۸ ص لوحفلا داشرإو «ا/ا/ - ٤۷٦/٤ يشكرزلل طيحملا

 ال مكحت وهو» :بهذملا اذه باحصأ لوق نع 1١14/١ ىفصتسملا يف يلازغلا لاق

 .ها . هيلع ليلد

 نكي مل نإ هنأل ؛رهاظ كلذو» :([/#4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .(؟ةجح ريصي ميف ءًاعامجإ

 نباو «دادغب ةلزتعم نم نيسحلا يبأ لوق وه .ةجحو عامجإ هنأ :عساتلا بهذملا

 ىدحإ وهو «نيمرحلا مامإ دلاو ينيوجلا دمحم يبأ ليم هيلإو ءةلبانحلا نم نادمح

 .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع نيتياورلا

 ال ناك نإو ءرثكألا عابتا ىلوألا نكل ءعامجإ الو ةجحب سيل هنأ :رشاعلا بهذملا

 رصتخم حرش يف يفوطلاو ٤۷۷/١. طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكح .مهتفلاخم مرحي

 .64/# ةضورلا

 .ةلأسملا هله يف يربطلا ريرج نبا نع لقنلا يف قيقحتلا

 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هلقن يذلاف «يربطلا ريرج نبا نع لقنلا فلتخا

 "١١ص لوخنملا يف يلازغلاو "١1ص :ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأو ١

 يف يملاسلاو ۷٠/١ ليصحتلا يف يومرألاو ١81١/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلاو

 دتعي ال ۲۳٠/۲: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ۷۸/١ سمشلا ةعلط حرش

 عامجإلا دقعني الو «عامجإلل عوجرلاو امهلوق كرت مهيلعو ؛نينثالا فالخب

 .رثكأف ةثالثلا ةفلاخمب

 بجاحلا عفر نع ًالقن  «هقفلا لوصأ يف بيرقتلا» هباتك يف يزارلا ميلس هنع لقنو

 .ةثالث نم رثكألا فالخب دتعيو «ةثالثلا فالخب دتعي ال هنأ :_ ([/#4 ةقرو)

 ففي
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 قفز

 َدْعَب ًاَشَئ ْنِإَف «2"!ةَباَحَّصلا َعَم 'ُدَبَتْعُم ٌدِهَتْجُمْلا ٌنِعِباَّتلا (ةَلأْسَم) 3

 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو ٥۹4١/١ ماكحإلا يف مزح نبا هنع لقنو
 هنأ :877/؟ جاهولا جارسلا يف يدربراجلاو ۳۲۹٠ص ةدوسملا يف ةيميت نباو 40/۲
 نينثالا فالخب دتعيو .دحاولا فالخب دتعي ال

 لوحفلا داشرإو (أ/١٤ ةقرو) بجاحلا عفر نع ًالقن - ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاقو
 دتعي مل ءرتاوتلا ددع لقألا غلب نإ هنأ ريرج نبا نع حص يذلا» :- ۷4ص
 ها .«هب دتعا الإو .عامجإلاب

 « هللا همحر - هنع لوقنم تباث صن دوجو مدع ىلإ هدرم لقنلا يف بارطضالا اذه

 : ىلاعت هلوق لثم روهمجلا اهب لدتسا يتلا تايآلا يف ةصاخو «هريسفت يف ٌتثحبب دقو
 هيلإ هبسن ام ىلع فقأ ملف ١١] : ءاسنلا] (نينموملا ليبس ريغ عبتي نمو
 ريرج نبا نع حص يذلا» :ينالقابلا يضاقلا ةرابع يرظن يفو .ديدحتلاب نويلوصألا

 يف قيقحتلاب يحوت اهب دتعا الإو .عامجإلاب دتعي مل ءرتاوتلا ددع لقألا غلب نإ هنأ

 .- ملعأ هللاو - .هيلإ بوسنملا ةحص

 يزاريشلل ةرصبتلا 450/١. ينيوجلل ناهربلا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 مزح نبال ماكحإلا 144/١. يدمآلل ماكحإلا ."١١ص يلازغلل لوخنملا .٠۳اص

 رحبلا ."5ص لوصفلا حيقنت حرش ۹٤/۲. ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ١/7.
 ٤١/(. ةقرو) بجاحلا عفر .۳۲۹ص ةدوسملا .575/* ريرحتلا ريسيت .5/4!4 طيحملا
 حرش .۸۹/۳ عماسملا فينشت .۲۲۹/۲ رينملا بكوكلا حرش 0908/١. رصتخملا نایب
 .45"ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .57/* ةضورلا رصتخم

 .هٌرْبَتْعُم» لدب هرْبَتْعُيا أ : يف

 يذلا دهتجملا يعباتلا ةفلاخم عم ةباحصلا عامجإ داقعنا يف نويل وصألا فلتخا

 :نيلوق ىلع ؟ مهكردأ
 ةيفنحلا رثكأ لاق هبو .ةباحصلا عامجإ يف هتقفاوم ربتعت دهتجملا يعباتلا :لوألا لوقلا
 وبأو «ليقع نبا اهراتخا  هنع هللا يضر - دمحأ نع ةياورو «ةيكلاملاو ةيعفاشلاو
 1 .يسدقملا ةمادق نباو «باطخلا
 مهعامجإ دقعني لب «ةباحصلا عامجإ يف هلوق ربتعي ال دهتجملا يعباتلا : يناثلا لوقلا

 يضاقلاو «لالخلا اهراتخا يتلا ىرخألا ةياورلا يف دمحأ مامإلا لاق هبو .هتفلاخم عم
 يلع نب ليعامسإو «ةيعفاشلا نم ةعامج هراتخاو «يناولحلاو .ةدعلا يف ىلعي وبأ

 .ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نبا نع يجابلا مامإلا هاكحو «سايقلا ةافنو
 زيجولا يف لاق هنأ ناهرب نبا نع لقن 7؟ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا نأ بيرغلاو
 لوصولا يف ناهرب نبا ةرابع دجن امنيب «- يناثلا لوقلا باحصأ عم  دادتعالا مدعب
 -نمز يف داهتجالا ةبتر زاح يذلا يعباتلا لوق رابتعا يف ةحضاو ۹۲/۲ لوصألا ىلإ

for 



 . "رضع هلا ِضاَرقْنا ىَلَعَف ْمِهِعاَمْجِإ
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 ذاهتجالا ةبتر ,زاح اذإ يعباتلا :ةنماثلا ةلأسملا» :لاق ثيح - مهنع هللا يضر - ةباحصلا
 .ها .«ةلزتعملا نم نييلوصألا ضعبل ًافالخ مهفالخب دتعي ةباحصلا نمز يف

 .584ص ةرصبتلا 550/١. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 40٠/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ .5//1717 يزارلل لوصحملا ۱۸١/١. ىفصتسملا
 دمتعملا .97/5 ناهرب نبال .لوصألا ىلإ لوصولا 7١ يدمآلل ماكحإلا

 .رطاخلا ةهزن عم 88/١" رظانلا ةضور ."”ه ص لوصفلا حيقنت حرش .

 )ب۳ ةقرو) بجاحلا عفر . "ص ةدوسملا Sh ةضورلا رصتخم حرش

 .۲۳۱/۲ رينملا بكوكلا حرش .ه۷/۱٩۵ رصتخملا نایب .4۷/۳ عماسملا فينشت

 .۷۲ص لوحفلا داشرإ

 هفالخف ,عامجإلا دعب ًادهتجم راص : يأ .«مهعامجإ دعب أشن نإف» :بجاحلا نبا لوق

 ال :لاق هضارقنا طرش نمف ؟رصعلا ضارقنا عامجإلا يف طرتشي له هنأ ىلع ينبم

 .هفالخب دتعي مل طرتشي مل نمو .هتفلاخم عم ةباحصلا عامجإ دقعني

 قحلا» :””هص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش نع ًالقن باهولا دبع يضاقلا لاق

 ايتفلا نأ ىلع اوعمجأو ًادهتجم يعباتلا ريصي نأ لبق ةعقاولا تثدح نإ : ليصفتلا

 «ثلاث لوق ثادحإ ًادهتجم راص اذإ هيلع عنتما اوفلتخا نإو ءهلوقب ةربع الف ءاهيف

 لهأ نم راص نأ دعب تثدح نإو «لاوحأ aS هذهف .هاري امب يتفي نأ هلف اوفقوت نإو

 .ها.«تالاح ثالث امهادحإ يف ناتلاح ةلأسملل راصف «مهدحأك وهف داهتجالا

 باهولا دبع يضاقلا لوق ىلع ٠۲/١ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا قلع دقو

 ىتم هنأ هبشألاو 0/١ ,ماكحإلا يف) يدمآلا راتخا هوحنو :تلق» :لاق ثيح

 هذه نأ ملعاو . «ًاقافتا وأ ًافالتخا اهيف هلوق ريّثعا ' «ءفقوتلا وأ ءاهيف فالخلا كردأ

 َعَم ُْفِاَْخُمْلا َرَدَ ْوَل (ةلأشم» : يهو ءاهلبق يتلا ةلأسملا دارفأ ةلمج نم ةلأسملا
 روصتي ةلأسملا هذه» ۱۸١/١: ىفصتسملا ىف ىلازغلا لاق اذهلو ؛...َنيِعِمْجْمْلا ٍةَرْثَك
 نم دحاو ةفلاخمب عفدني ةباحصلا ءامجإ نأ نأ ىلع قفاوي نم عم اهيف فالخلا
 الف .ناك امفيك لقألاب رثكألا فالخ عفدني ال هنأ ىلإ بهذ نم امأ «ةباحصلا
 . «يعباتلاب همالك صتخي

 ةجح عامجإلا داقعنا يف همدعو رصعلا ضارقنا طارتشا يف ءاملعلا فالتخا تركذ دقو

 ضارقنا ىلإ :ديزي رصعلا ضارقنا ىري نمو» :بجاحلا نبا لوق ىلع يقيلعت دنع
 .۲۷٤ص يف هعجارف .«رصعلا

 حرش .86ا//١ رصتخملا نايب .(ب/57 ةقرو) بجاحلا عفر ١86/١. ىفصتسملا :رظنا

 حرش ."98 ص لوصفلا حيقنت حرش .49/# عماسملا فينشت .؟18/7 رينملا بكوكلا

 ش ."1؟/“ ةضورلا رصتخم

o٤ 
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 . "”مَدَقَت اَم :اتل

 نب ٍليِعسك مهعم مهداهتجا اوغوَسي مل ءُرَبَتْعي مل ول : لدتساو 3 و و, ممارس هر (79) ەوە ويو هو هك كي شعرس
 4 رے (#” تروا
 ٠ 0 ا ا ا ا ا ا ا nene 5 حيرشو 5 ”ِِّيَسْمْلا

 ا

(1) 

() 

(۳) 

(4) 

 دهتجملا يعباتلا نم مهكردأ نم ةفلاخم عم دقعني ال ةباحصلا عامجإ نأ ىلع ليلدلا
 نأل ؛يعباتلا نود ضهتني ال عامجإلا داقعنا ىلع لادلا ليلدلا نأ وه «عامجإلا تقو
 .ًاعامجإ نينمؤملا ضعب قافتا نوكي الو «نينمؤملا ضعب يعباتلا نودب ةباحصلا
 068/١. رصتخملا نايب .۲۴۲/۲ رینملا بكوكلا حرش .(ب/۳٤ ةقرو) بجاحلا عفر : رظنا
 .۹۷/۳ عماسملا فينشت .۲ ةضورلا رصتخم حرش ١. ص لوصفلا حيقنت حرش

 .رهاظ فيرحت وهو .ءاوغوسي مل» لدب وصي ملا ش :يف
 باحصأب ةنوحشم يهو «يواتف ةنيدملا الم دق هنع هللا يضر بيسملا نب ديعس ناك
 للي هللا لوسر
 رينملا بكوكلا حرش .(ب/#4 ةقرو) بجاحلا عفر 5١4/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .58/# يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش ٠٥١/١. رصتخملا نايب "فضل
 ديس» :دمحأ مامإلا لاق .ءاهقفلا هيقف «ليلجلا مامإلا .نيعباتلا ديس «يندملا «يشرقلا «ىموزخملا «نزح نب بيسملا نب ديعس دمحم وبأ وه :بيسملا نب ديعس -
 رمع ماكحأل سانلا ظفحأ ناك" :ديعس نب ىيحي لاقو .«بيسملا نب ديعس نيعباتلا
 ةنس يفوت .دهزلاو «ةدابعلاو «عرولاو «هقفلاو ءريسفتلاو «ثيدحلا عمج . «هتيضقأو
 بهذلا تارذش 54/١. ظافحلا ةركذت :يف هتمجرت رظنا .ه٤۹ :ليقو ه۳

 .151/9 ءايلوألا ةيلح .17١ص ظافحلا تاقبط ١..
 هيلع مكحو «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اهيفو ةفوكلاب حيرش ناك
 .هيلع ركني ملو يلع يأر فالخ ىلع «هدنع هل تضرع ةموصخ يف
 ىلع يأر نم ناكو .ةبارقلل ؛هل نسحلا ةداهش در يف ًايلع فلاخ ًاحيرش نأ: ةلأسملاو
 1 .هيبأل نبالا ةداهش زاوج هنع هللا يضر
 051/١. رصتخملا نايب .۲۳۲/۲ رينملا بكوكلا حرش 0١/. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .57/# يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش

 .يعباتلا مرضخملا .يفوكلا يدنكلا سيق نب ثراحلا نب حيرش ةيمأ وبأ :وه حيرش -
 دوعسم نباو يلعو رمع نع ىور .روهشملا لوقلا ىلع هقلي ملو دا يبنلا كردأ
 نم كلذ ىلع هّرقأو «ةفوكلا ءاضق رمع هألو .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم مهريغو
 ء«حيرش قيثوت ىلع اوقفتاو» :يوونلا لوقي .ةنس نيتس اهئاضق ىلع يقبف «هدعب ءاج
 .ه۷۸ ةنس يفوت .ءاضقلاب مهملعأ هنأو «هئاکذو «هتاياورب جاجتحالاو ءهلضفو ؛هنيدو
 -بهذلا تارذش ٠٠١. 40/6 دعس نبا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ ليقو
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 ns ءّيپعَشلاو ءلِئاَو ياو «قورسَمَو ؛" "نسَحلاَو

(1) 

() 

 ١. ءايلوألا ةيلح ١/٠١۲. نايعألا تايفو ١/٠١۷

 هتاقبط يف دعس نبا جرخأ ۷/ ۱۷١نع «هنع هللا يضر يرصبلا نسحلا ةمجرت يف

 .هولسف نسحلا انالوم مكيلع» :لاق ةلاسم نع لتس كلام نب سنأ نأ: حابر نب دلاخ

 ءعمسو انعمس انإ :لاقف !؟ نسحلا انالوم اولس :لوقتو كلأسن ةزمح ايأ اي :اولاقف

 ها . «انيسنو ظفحف

 اولس كلام نب سنأ لاق» : ظفلب 755/5 بيذهتلا بيذهت ىف رجح نبا ظفاحلا هدروأو

 .«انيسنو ظفح هنإف نسحلا ٠

 نأ «دهزلا» يف دمحأ مامإلا ىورو» :57/# ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو

 ظفحو ءانرضحو باغ هنإف نسحلا انالوم اولس :لاقف ةلأسم نع لئس اسنأ

 .اها . «انيسنو

 نيعباتلا تاداس نِي ناك ءراسي نب نسحلا «يرصبلا ديعس وبأ وه :يرصبلا نسحلا -

 ناكو «ًابيرأ ًاحيصف ناك «ةدابعو عروو «دهزو ملع نم «نف لك نم عج ٠ مهئاربكو

 هللا يضر يلعو ةشئاع يقل ءلمعلاو ملعلا يف ًاسأر ءًاكسان ًانومأم ةقث ءًاهيقف ًاملاع

 ًاريبك ًاددعو «ةركب ابأو «ةرمسو ءاسنأو «رمع نبا عمسو «امهنم عمسي ملو امهنع

 يفوت ٠ .ةريثك هبقانم . .مهريغو نيعباتلا نم قئالخ هلع ىور . .مهنع هللا يضر ةباحصلا نم

 تاقبط .11/7 ءايلوألا ةيلح ۷١/١. ظافحلا ةركذت :ىف هتمجرت رظنا .ه١١١ ةنس

 5/١”"١1. بهذلا تارذش 4 نايعألا تايفو .۲۸ص ظافحلا

 اان ول افا را باک يف نسل نب دمحم نع هوز اما يف تبار ا

 و نبا هل لاقف دجسملا يف سلاج عدجألا نيب قورسمو ءاريحن ينبا تلعج

 :قورسم لاقف ,هلأسف هاتأف «لوقي امب ينربخأق لاعت مث ‹«هلسف خيشلا كلذ ىلإ بهذا

 حبذا «رانلا ىلإ اهتلجع < ةرفاك تناك نإو «ةنجلا ىلإ تلجعت ةنمؤم سفن تناك نإ

 كرمأ امب كرمآ نأ :لاقف «قورسم لاق امب هثدحف سابع نبا ىتأف .كيزجي هنإف اشبك

 .هأ .«قورسم هب

 يفوكلا مامإلا ءنادمه نم «كلام نب عدجألا نب قورسم ةشئاع وبأ :وه قورسم

 ذاعمو ءيلعو «رمعو ءركب يبأ نع فور . .دوعسم نبا بحاص «دياعلا هيقفلا ةودقلا ١

 لاق .هامدق تمروت ىتح يلصي ناك .ةتسلا بتكلا باحصأ هل ىورو .مهنع هللا يضر

 نبا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .ها1” ةنس يفوت . .«هنم ملعلل بلطأ تيأر ام» : يبعشلا

 تارذش 54/١. ظافحلا ةركذت . ٠ ١١١ بيذهتلا بيذهت ۷٦/٦ - ۸٤. دعس

 .٤٠ص ظافحلا تاقبط ١. بهذلا

٤٥٦ 



 r> ور ي و (9) نو 8
 يبأَو ٍساّنَع نبا َعَم م ٌتْوَكاَذَت» : ةَملَس يبا نعو ءمهريغو < ريبج ِنباو

 ُتْلُقَو .«نْيَلَجَألا ُدَعِبَا» : سابع نبا َلاَقَف واول ٍلِماَحْلا ٍةَدِع يف َةَرْيَرُه
- 
r 

 : اتا

(1) 

(۳) 

(۳) 

 . "”«ينأ نبا َعَم اَنأ» :َةَرْيَرُه وُبَأ َلاَقَق . عضوا

 هلأسي رمع نبا ىلإ لجر ءاج» :لاق ريبج نبا نع 785/5 هتاقبط يف دعس نبا جرخأ

 ام اهنم ضرفُي وهو «ينم باسحلاب ملعأ هنإف ريبج نب ديعس تئا» :لاقف ةضيرف نع
 .ها.(«ضرفأ

 نبا مكيف سيلأ :لوقي هنوتفتسي ةفوكلا لهأ هاتأ اذإ امهنع هللا يضر سابع نبا ناكو

 ةركذت ١١/4 - ١4. بيذهتلا بيذهت :رظنا - ريبج نب ديعس ينعي  ؟ ءامهدلا مأ
 .”8ص يطويسلل ظافحلا تاقبط .۷۷ 75/١ ظافحلا

 ةفالخ يف يفوت ءمرضخم ءةقث ءيفوكلا ءيدزألا ةملس نب قيقش :وه لئاو وبأ -

 .9//151 ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .ةنس ةئام هلو ءهنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع
 ۰ ٠٠٤/١. بيذهتلا بيرقت .ء۲۷/۲ ةباغلا دسأ

 نم ةيوار ورمع وبأ «يريمحلا رابك يذ نب دبع نب ليحارش نب رماع :وه يبعشلا -
 ءهريمسو «هميدن ناكف ناورم نب كلملادبعب لصتا ءهظفحب لثملا برضي «نيعباتلا
 ءءاضيب يف ءادوس تبتك ام» :لاقف هظفح غلب امع لئسو «مورلا كلم ىلإ هلوسرو
 هاضقتسا «تاقثلا ثيدحلا لاجر نم وهو «هتظفح الإ ثيدحب لجر ينثدح الو

 ناكو «ةفوكلا ملاع «ملعلا رفاو ءردقلا ليلج» :ناكلخ نبا لاق .زيزعلادبع نب رمع

 ءه١١ ةنس ةأجف ةفوكلاب يفوت «ةروهشم بقانم هل .«ًاحاّرم ناكو ءًافيحن ًاليئتض

 تايفو :ىف هتمجرت رظنا .رثكأ وأ ةباحصلا نم ةئامسمخ كردأ دقو .كلذ ريغ ليقو

 ءايلوألا ةيلح .۲۲۹/۱۲ دادغب خيرات 4/١. ظافحلا ةركذت ٠١/۳ ٠١. نايعألا
 1١75/١. بهذلا تارذش ."”ص ظافحلا تاقبط 5”

 «يعبات «يفوكلا «ءالولاب يدزألا ريبج نب ديعس هللادبع وبأ :وه ريبج نب ديعس -
 رمع نباو سابع نب هللادبع نع ملعلا ذخأ لصألا يشبح وهو ءمهملعأ نم ناك

 دحأ ضرألا هجو ىلع امو ًاديعس جاجحلا لتق» :دمحأ مامإلا لاق .مهنع هللا يضر

 : ىف هتمجرت رظنا .ه48 ةنس الوتقم تامو ه48 ةنس دلو ..«هملع ىلإ رقتفم وهو الإ

 تاغللاو ءامسألا بيذهت ١١/54 - ١154. بيذهتلا بيذهت ۱۷۸/١. دعس نبا تاقبط
 ."8ص ظافحلا تاقبط ۱٤۸/١. بهذلا تارذش ...۱

 .رهاظ فيرحت وهو .«ةافوللا لدب «تافوللا أ : ىف

 ةريره يبأ دنع اعمتجا سابع نباو «نلمحرلادبع نب ةملس ابأ نأ :راسي نب ةملس نع
 رخآ اهتدع :سابع نبا لاقف .ءلايلب اهجوز ةافو دعب ٌسَفْنَت ةأرملا ناركذي امهو

 =انأ :ةريره وبأ لاقف :لاق «كلذ ناعزانتي العجف .تّلح دق :ةملس وبأ لاقو «نيلجألا

 هال



 اهلي ةملس. مأ ىلإ - سابع نبا ىلوم - ًابيرُك اوثعبف «- ةملس ابأ ينعي  يخأ نبا عم =
 ةافو دعب ُتَسِفُت ةيملسألا ةعْيَبَس نإ :تلاق ةملس مأ نأ مهربخأف مهءاجف .كلذ نع

 .«جوزتت نأ اهرمأف لب هللا لوسرل كلذ تركذ اهنإو «لايلب اهجوز
 ةدع ءاضقنا باب «قالطلا باتك يف هحيحص يف ملسم مامإلا اهجرخأ ةصقلا هذه

 ١1177/9. (09) ثيدح لمحلا عضوب اهريغو ءاهجوز اهنع ىفوتملا

 نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو» (۲۹) باب قالطلا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 .ةصقلا ركذ نودب نكل .#نهلمح

 اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع باب «قالطلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو
 .ةصقلا هيفو 588/9 (۸۳) ثيدح .ًالماح تناك

 ءمالعألا دحأ يندملا يرهزلا فوع نب نلمحرلادبع نب ةملس وبأ :وه ةملس وبأ
 هركذ .دحاو هتينكو همسا :ليقو «ليعامسإ :ليقو «هللادبع همسا :ليقو ءمسا هل سيل

 لاقو .ثيدحلا ريثك اهيقف ةقث ناك :لاقو «نييندملا نم ةيناثلا ةقبطلا يف دعس نبا

 نب ةملس وبأو ءريبزلا نب ةورعو «بيسملا نب ديعس :ًاروحب مهتدجو ةعبرأ :يرهزلا
 شيرق تاداس نم ناك :تاقثلا يف نابح نبا لاقو .4ةبتع نب هللادبعو «نلمحرلادبع

 هتوخإ دالوأو «رمع هنبا هنع ىورو «ةورعو «ةحلطو ءنامثعو ءهيبأ نع ىور
 :يف هتمجرت رظنا .ه١1 54 :ليقو «ه٤۹ ةنس يفوت .نلمحرلادبع نب ميهاربإ نب دعس
 تارذش .۲۳ص ظافحلا تاقبط 1١18/١١. بيذهتلا بيذهت 5/١. ظافحلا ةركذت
 ٠١6/١. بهذلا ٠

 دبع ةيلهاجلا يف همسا ناك «يناميلا يسودلا رخص نب نلمحرلادبع :وه ةريره وبأ -
 دالوأب بعلي ناك هنأل ؛ةريره يبأب هوبأ هانكو .نلمحرلادبع ب لوسرلا هامسف «سمش

 اي» :خك لوسرلا هل لاق دقو .همسا ىلع تبلغ ىتح هتينكب رهتشاو ءريغص وهو ةره
 . «ةريره ابأ» :هادن امك «ره ابأ

 ءورمع نب ليفطلا دي ىلع «هموق ضرأب وهو ةرجهلا لبق اميدق ةريره وبأ ملسأ
 مهسأف ءهب اوقحلف ءربيخب ل هللا لوسرو سود نم تيب نينامث عم ةنيدملا ىلإ رجاهو
 .نيملسملا عم مهل

 هئاعد ىلع نّمأو ظفخلاب هل ب لوسرلا اعد «ملعلا ىلع ًاصيرح هنع هللا يضر ناك
 ةياورو ًاظفح ةباحصلا رثكأ ناكف «هتوعد تبيجتسا دقو «ىسني ال ًاملع هللا هيتؤي نأب

 لَو لوسرلا نع
 هاعد كلذ دعبو .اهنع هلزع مث «نيرحبلا ىلع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هلمعتسا

 رشنب متها «قحلاب ًالاوق ءاميرك ةنسلاب ًاكسمتم «نتفلا نع ًاديعب ناك «ىبأف هيلويل رمع

 -ىلع ه۹ ةنس ةنيدملاب هنع هللا يضر ةريره وبأ يفوت .هميلعتو ثيدحلا ةنايصو ملعلا
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 . "”عهفاليخلا َعَم ُهوُعَوَس اَمْنِإ مهتاب بيِجأَو
 ُكِلاَم َدْنِع ٌةَيُح َنيِعِباَتلاَو ٍةَباَحَّصلا َنِم "اوَئيِدَمْلا ٌعاَمْجِإ (ةلأْسَم» م

 . 9[ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر]

 <2 m ١ e Bol? Te ر ےےو (4)و و N sor o سم
 ِتالوَمْنَملا ىلع :ليِقَو .ةمدقتم ٠ مهتياور نا ىلع لومحم :ليقو

 e “)ماقإلاَو ٍناَدَألاَك ءوَجِمَتْسُمْل

 .عيقبلا يف نفدو «ةنس نيعبسو نامث نبا وهو .كلذ ريغ :ليقو حجرألا =
 لبق ناك همالسإ نأ باوصلاو ءربيخ ماع ناك همالسإ نأ ركذو نيفلؤملا ضعب أطخأ
 .اذه ىلإ ةراشإلا تبجو اذل ؛ربيخ ماع تناك هيلإ هترجهو وكي لوسرلل هتعيبو ءةرجهلا
 رظناو «ىسودلا ورمع نب ليفطلا ةمجرت ۲۸۷/١ ةباصإلا .177/4 دعس نبا تاقبط رظنا
 ٠ .بيطخلا جاجع دمحم روتكدلل ۸۷ - 86 ص ؛مالسإلا ةيوار ةريره وبأ» باتك
 ٠۲/۲. ظافحلا ةركذت .1758/4 باعيتسالا .4؟8// ةباصإلا :يف هتمجرت رظناو
 ؛مالسإلا ةيوار ةريره وبأ» .01/8/؟ ءالبنلا مالعأ ريس 551/١5. بيذهتلا بيذهت
 .بيطخلا جاجع دمحم روتكدلل

 ال مهفالتخا عم هوغوس امنإ مهنع هللا يضر ةباحصلا نأب بجاحلا نبا خيشلا باجأ )١(
 الو .ةباحصلا نيب اهيف فالخلا عقو روص يه امنإ اهولقن يتلا روصلا امأو .مهقافتا عم
 .عامجإلا يف مهلوق رابتعا «فالخلا روص يف مهلوق رابتعا نم مزلي
 .بجاحلا نبا باوج ىلع (أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ضرتعا دقو
 اوناكو «مهمادقإ لبق هنع اولأسل داهتجالا مهعنم ول مهقافتا نإف ؛رظن هيفو» :لاق ثيح
 .ها . «اعطق نولأسي ال

 .؛ةنيدملا عامجإ» لدب هةنيدملا لهأ عامجإ» ش :يف )0

 لدب «هللا همحر» ش :ىفو .أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )۳(
 .«یلاعت هللا همحر»

 .أطخ وهو .«مهتياور» لدب ؛هتياور» شا: يف 60

 هللا همحر كلام بهذم نمو» :"هص لوصألا يف ةمدقملا يف يكلملا راصقلا نبا لاق ()
 نوكي نأ وأ لك لوسرلا نم فيقوتلا هقيرط اميف ةنيدملا لهأ عامجإ ىلع لمعلا
 هنأل ؛تاورضخلا ةاكز طاقسإك ءمالسلاو ةالصلا هيلع هنم فيقوت نع هنأ هنم بلاغلا
 لهأ عامجإو ءةاكزلا اهنم ذخأ هنأ لقني ملو هلك يبنلا تقو يف تناك دق اهنأ مولعم
 .ها.«مهريغ مهفلاخ نإو هيلع لمعف كلذ ىلع ةنيدملا
 -ًالقن ةنيدملا لهأ عامجإ» ۱۷٤١/١: ةنوعملا يف يكلاملا باهولادبع يضاقلا لاقو
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 هنأ اندنع حيحصلاو «ةجح هنوك يف فلتخم داهتجالا قيرط نمو «هتفلاخم مرحت ةجح =

 .ها. «هفالخ ىلإ باهذلا مرحي الو «هریغ ىلع هب حجري

 : ۳٩ص «هقفلا لوصأ يف يرورضلا» ب ىمسملا ىفصتسملل هرصتخم ىف دشر نبا لاقو
 «لقنلا ةهج نم ةجح - ةنيدملا لهأ عامجإ يأ  هنوري امنإ نييكلاملا قاّذح نكل»
 ارق لمعلا لقنب هيف حرصي نأ يغبنيف «يل رهظي اميف ةجح لعجي نأ هيف ينب اذإ اذهو

 كك هل هرارقإب ةجح كلذ نوكيف ءب هللا لوسر نمز ىلإ كلذب لصوي ىتح ِنْرَق دعب
 لَو هللا لوسر نمز ىلإ كلذ يهتتي نأ ىلإ «نولعفي انءابآ اندجو اذكه :اولوقي نأ لثم
 .ها.«عاصلا ةلأسم يف ديشرلا ةرضح يف فسوي يبأ عم كلامل ق قفتا ام لثم

 قلطأ دقف ةنيدملا لهأ عامجإ امآو» :؟١81ص ةراشإلا يف يكلاملا يجابلا مامإلا لاقو

 كلذب جاجتحالا ىلع هباحصأ وققحمو هللا همحر كلام لّوع امنإو ءظفللا اذه انباحصأ

 يف ميحرلا نلمحرلا هللا مسبب رهجلا كرتو «عاصلاو ءناذألا ةلأسمك :لقنلا هقيرط اميف

 ىلع ةنيدملا يف اهب لمعلا لصتاو «لقنلا اهقيرط يتلا لئاسملا نم كلذ ريغو . ةضيرفلا

 ؛دالبلا رئاس نود ةجحلا هذهب ةنيدملا تصخ امنإو .ًارتاوتم ًالقن لقنو «هلثم ىفخي ال هجو

 ةباحصلا رقتسمو «ةّرْبتلا عضوم تناك اهنأل ؛دالبلا نم اهريغ نود اهيف كلذ دوجول

 . ؛ًاضيأ كلذك اهمكح ناكل دالبلا رئاس يف كلذ لثم أيهت ولو ءب هدعب ةفالخلاو

 ركذ يف هللا همحر كلام باحصأ رثكأ دق» 545/١: لوصفلا ماكحإ يف ًاضيأ لاقو

 هب َمنَشَتُق ههجو ريغ ىلع مهّضعب كلذ لمحو هب جاجتحالاو ةنيدملا لهأ عامجإ

 .هللا همحر كلام باحصأ نم نوققحملا كلذ ىف هررق امع لدعو ءهيلع فلاخملا

 :لقنلا هقيرط اميف ةجح اهلعجو ةنيدملا لهأ لاوقأ ىلع لّرع امنإ ًاكلام نأ كلذو
 جارخإ كرتو «عاصلا ةلأسمو «ميحرلا نلمحرلا هللا مسبب رهجلا كرتو «ناذآلا ةلأسمك

 اهب لمعلا لصتاو لقنلا اهقيرط يتلا لئاسملا نم كلذ ريغو «تاورضخلا نم ةاكزلا
 لهأ لقن اذهف .رذعلا عطقيو ّجُحَي ًالقن لقّتو .هلثم ىفخي ال هجو ىلع ةنيدملا يف

 لقن نيذلا دالبلا رئاس لاوقأ ىلعو داحآلا ربخ ىلع ةمّدقم ةجح كلذ يف هدنع ةنيدملا

 ركب وبأ اذه ملس دقو .نيعباتلا ٌداحآو ةباحصلا دارفأ ثداوحلا هذه يف ّمكحلا

 يفنب مهضعب لاقف ةفينح يبأ باحصأو «يعفاشلا باحصأ ضعب هيف فلاخو ملا

 مث .ادجو نإو ةجحب سيل :مهضعب لاقو «هدوجو انّيب دقو ءةلمج ربخلا اذه دوجو

 نم ل هللا لوسر ننس نم هولقن ام ةنيدملا لهآ لاوقأ نم يناثلا برضلاو# :لاق
 ةنيدملا ءاملع نيب هيف قرف ال اذهف .داهتجالاو طابنتسالاب هوكردأ ام وأ داحآلا قيرط
 كلام فلاخ كلذلو ؛حيجرتلاو ليلدلا هدضع ام ىلإ هنم ريصملا نأ يف مهريغ ءاملعو

 وققحم لاق هبو . ةلأسملا هذه يف كلام بهذم اذه .ةنيدملا لهأ َلاوقأ ةدع لئاسم يف
 «هريغو يرهبألا ركب يبأك انباحصأ

۰ 



o 

 عْمَجْلا اَذَه َلْثِم "أب يضف هَداَعْلا َّنَأ :ائَل .""ُميِمْعَّنلا ځيجّصلاَو
 نِ .حِجاَر ْنَع الإ َنوُعِمْجُي آل ٍداَهِتْجالاب َنيّقَحأللا ِءاَمَلُعْلا َنِم ٍرِصَحْنْمْلا

o 3 

 سس ًّ اميف ٍِفاَك الار c]ب/۲[ /رفألا عالطاب 25( ىضْقَت ُءداَعْلا :انلق ٠ ْمُهْضْعَب هيلع غطي لَو ءعجنأ م ْمِهِرْيَغ ُكّسَمَتُم دوکي نأ ٌزوُجَي :ليق

(1) 

00 

 فيل

)£( 

)6( 

 نمم ةعامج بهذ دقو .حيحصلا وهو .مامت وبأو ءراصقلا نباو ءريكب وبأ :هب لاقو

 ةنيدملا لهأ عامجإ نأ ىلإ بابلا اذه يف رظنلا نعمي مل نمم كلام بهذم لحتني
 :يأ  هنع ظفحي مل» :لاق مث .«ةبراغملا رثكأ لاق هبو .داهتجالا هقيرط ام يف ةجح

 ةجح داهتجالا هقيرط اميف ةنيدملا لهأ عامجإ نأ هجو الو «قيرط نم كلام مامإلا
 .يجابلا مالك ىهتنا .ةهدنع

 لهأ عامجإب قّلعتلا امأو» :۴٤1ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا :يف ًاضيأ لاقو

 .ها.«لدجب رصتني الو ءرظنلا ةهج نم حصي داكي الف «طابنتسالا ةهج نم ةنيدملا

 ةمدقملا :يف ةيكلاملا ءاملع دنع ةنيدملا لهأ عامجإ ةلأسم يف قيقحتلا نم اديزم رظنا
 485/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ .١78ص ةراشإلا ."ه ص راصقلا نبال لوصألا يف

 .488/؟ كرادملا بيترت .١71١/؟ يجابلل ىقتنملا .15١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا
 #/١19/47. باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا .9"ص دشر نبال هقفلا لوصأ ىف يرورضلا
 يقارم ىلع دودولا حتف .٤۳۳ص لوصفلا حيقنت حرش 11 يفارقلل لوصألا سئافن
 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن .1١"١ص يتالولل دوعسلا

 AF /Y يطيقنشلا يولعلا خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن . ةةضلد

 ءةنيدملا لهأ عامجإ نأ كلام بهذم نأ يأ «ميمعتلا :بجاحلا نبا خيشلا دنع حيحصلا

 .ةيراغملا رثكأ  ًاضيأ لاق هبو .ةجح ءاهريغ وأ ةرمتسملا تالوقنملا ىلع ناك ءاوس

 يجابلل لوصفلا ماكحإ .١18ص ةراشإلا .٥۷ص راصقلا نبال لوصألا يف ةمدقملا :رظنا

 كرادملا بيترت .١171/؟ يجابلل ىقتنملا ١1. 15ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا . 71١

 باهولادبع ىضاقلل ةنوعملا .97 ص دشر نبال هقفلا لوصأ يف يرورضلا .5

 ىلع دودولا حتف ."4 ص لوصفلا حيقنت حرش ۲۸٠١/١. يفارقلل لوصألا سئافن . ١7486
 نيمألا دمحم خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن .1١"١ص يتالولل دوعسلا يقارم

 .87/؟ يطيقنشلا يولعلا خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن ٤۳١/١. يطيقنشلا
 .«يضقت» لدب ؟يضتقت» ش »أ : يف

 .«نأب» لدب «نأ» أ : يف

 .«يضقت» لدب «يضتقت» ش ءأ : يف

 ناهربلا :يف ةنيدملا لهأ عامجإ ةيجح يف ءاملعلا فالتخا نع مالكلا ليصفت رظنا
 -لوصحملا ."٤٠ص لوخنملا 147/١. ىفصتسملا . 58ص ةرصبتلا 459/١. ينيوجلل

a 



 ا
 .ُديِعَب َوُهَو "چاک يفلت 0'2ةَبوَط َةَئيِدَمْلا ّنِإِج : : وْحَنِب :َلِديْساَو

 ْمِهِتباَوِرِب " ْمِهِلَمَع ِهيْشَتِبَو

 ٠٠٠/١. يدمآلل ماكحإلا .171/؟ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا .15؟/4 يزارلل =

 ىلا

0( 

 رفا

 ةمدقملا 500/١. مزح نبال ماكحإلا 4١. ص مزح نبال يرهاظلا هقفلا لوصأ يف ذبنلا
 445/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ .١58ص ةراشإلا ."8 ص راصقلا نبال لوصألا يف

 يضاقلل كرادملا بيترت ١۷١/١. يجابلل ىقتنملا .١٤٠ص جاجحلا' بيترت يف جاهنملا
 لوصفلا حيقنت حرش .9؟ص دشر نبال ةقفلا لوصأ يف يرورضلا .480/5 ضايع

 عفر ."4/؟ دمتعملا ٠١/١". يسخرسلا لوصأ ۲۸٠١/١. لوصألا سئافن ."٤۳ص
 حرش .4/؟ سمشلا ةعلط حرش ٠ .۲۴۷/۲ رينملا بكوكلا حرش .(أ/44 ةقرو) بجاحلا

 دوعسلا يقارم ىلع دودولا حتف .۷۲ص لوحفلا داشرإ . r ٠ ةضورلا رصتخم
 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلل دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن .١15١ص لول
 .87/؟ يطيقنشلا يولعلل دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن . 5

 .ةّبيَط» لدب ةَبْيَط» ش : يف
 دغلا نم ءاج مث «مالسإلا ىلع - هي يبنلا ينعي - هعيابف يبارعأ ءاج :لاق رباج نع

 «ىبأف ٠ يتعيب ينلقأ :لاقف ءاج مث «ىبأف .«هءاجن مث «ىبأف يتعيب ينلقأ : لاقف ءامومحم

 .«اهبيط عصنيو ءاهثبخ يفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ» : ب يبنلا لاقف .يبارعألا جرخف

 .۲۲۴/۲ ثبخلا يفنت ةنيدملا )٠١( باب «ةتيدملا لئاضف باتك يف يراخبلا هجرخأ

 لاقتسا َّمُث عياب نم (41) باب يفو .بارعألا ةعيب )٠١( باب «ماكحألا باتك يفو
 ٠١١/۸. خلإ .: .للكك يبنلا ركذ ام )١5( باب «ماصتعالا باتك يفو .١؟4/4 ةعيبلا

 ١١١5/9. (489) مقر ثيدح اهرارش يفنت ةنيدملا باب « جحلا باتك يف ملسم هجرخأو

 ۷٠٠/١. (۳۹۲۰) ثيدح ةنيدملا بقانم يف باب «بقانملا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .1حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو

 ننسلا يف ًاضيأ أ هجرخأو /١81/8. ةعيبلا ةلاقتسا باب «ةعيبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 .۲۷۳/۲ فارشألا ةفحت رظنا .ريسلا ىف «ىربكلا

 ءةنيدملا ىنكس يف ءاج ام باب «عماجلا باتك يف .أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو
 )٤( ۸۸٦/۲. ثيدح اهنم جورخلاو

 .رباج ثيدح ظفل نم ةبراقتم ظافلأب مهلك هجرخأو
 مهملع ههيبشتب لدتساو» :"ه/؟ دضعلا حرش يفو .«مهِلَمَع» لدب ؛مهيْلِع» ش :يف

 يف اذك «مهلمع .هيبشتبا :هلوق» :*"5/؟ ةيشاحلا يف ينازاتفتلا دعسلا لاق . ؟مهتیاورب

  دضعلا يأ - حراشلا ةخسنا يف عقو هنأكو .مهقافتاو مهداهتجا يأ خسنلا عيمج

 .؟مهتياورب مهلمع هيبشتب» :017/ص ىهتنملا يفو ..«مهتديقعو مهيأرب هرسفف . مهملع

۲ 



 - ن وع

 الجب قَرْئَكْلاِ ْحََجَوْت َةَياَوّرلا نأ َعَم م «ٌليِلَد آل ءٌليِئْمَت ُهنأب درو

 . ٍداَهَيِجالا

(1) 

 قفز

 "9ةعيَّشلِل اال .مُمَدْحَو ِتْيَبْلا لهَأِب ٌعاَمْجإلا ُدِقَعنَي آل (ُةَلَأْسَم)

 امل ؛مهنع ىلاعت هللا يضر نيسحلاو «نسحلاو «ةمطافو ءّيلع :مه تيبلا لهأ

 تلزن :لاق - ي يبنلا بيبر - ةملس يبأ نب رمع نع بقانملا يف يذمرتلا هجرخأ
 مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» :ِلكك يبنلا ىلع ةيآلا هذه
 ءًانیسحو ًانسحو ةمطاف ةي يبنلا اعدف ءةملس مأ تيب يف .[۳۳ :بازحألا] «اريهطت

 يتيب لهأ ءالؤه مهللا» : لاق مث ءءاسكب هللجف  هرهظ فلخ  ّيلعو ءءاسكب مهلّلجف

 ؟هللا لوسر اي مهعم انأو :ةملس مآ تلاق .«اريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف
 .اريخ ىلإ تنأو .«كناكم ىلع تنأ» :لاق

 مأ نع بابلا يفو» :ىسيع وبأ لاق .(97884) ثيدح ۳٤۲/۹ يذمرتلا ننس :رظنا
 ثيدح اذه» :لاق مث .«كلام نب سنأو «ءارمحلا يبأو ءراسي نب لقعمو «ةملس

 .«هجولا اذه نم بيرغ نسح
 جرخأ دقو )۳۲٠۳( ۳٤٤/۸. مقر ثيدح «بازحألا ةروس ريسفت يف هجرخأ امك

 رظنا .نيخيشلا طرش ىلع هححصو «ىرخأ قرط نمو ءرخآ ظفلب هوحن مكاحلا
 ريسفت .0/17 يربطلا ريسفت .55/4 يذوحألا ةفحت :رظناو ۱٤١/١ - ١1584. كردتسملا

 .4617/8 ريثك نبا

 «159/5 لوصحملا ىف يزارلا رخفلا هلاق ام ىلع .ةيمامإلاو ةيديزلا ةعيشلل ًافالخ
 يزاريشلا هلاق ام ىلع ةضفارلل ًافالخو .05/ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبعو
 ۰ ."58ص ةرصبتلا يف

 يزارلل لوصحملا ."58ص ةرصبتلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ةضورلا رصتخم حرش 059/١. رصتخملا نايب ۲۰۹/١. يدمآلل ماكحإلا 4

 عفر ."5/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .405/5 يدرباجلل جاهولا جارسلا . ۴

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ۲١٠/۲. رينملا بكوكلا حرش .(ب/٤٤ ةقرو) بجاحلا
 ."ه5/* يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك ."”4ص لوصفلا حيقنت حرش .477ص

 .٤۷ص لوحفلا داشرإ #/٠١7. عماسملا فينشت .540/4 طيحملا رحبلا

 هميدقتو ءّيلع ةبحم عيشتلاو» : 4٥٤ص يرابلا حتف ةمدقم يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 هيلع قلطيو «هعيشت يف لاغ وهف رمعو ركب يبأ ىلع همدق نمف «ةباحصلا ىلع
 يف لاغف ضْغُبلاب حيرصتلاو بسلا كلذ ىلإ فاضنا نإف «يعيشف الإو «يضفار
 .ها .«ولغلا يف ّدشأف ايندلا ىلإ ةعجرلا دقتعا نإو «ضفرلا

 - ىلع ّيلع ليضفت داقتعا :وه نيمدقتملا فرع يف عيشتلا» : ۹٤/١ بيذهتلا يف لاقو

۳ 



(000 

00 

(۳) 

 ركب يبأب الو .دَمحأل اًنالِج "نيرئألا َدْنِع “ةَعَبْرَألا ٍةَّمبَألاِ
 ا

 نيخيشلا ميدقت عم .ئىطخم هفلاخم نأو «هبورح يف ًابيصم ناك ًايلع نأو «نامثع

 ناك نإو لَك هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ ايلع نأ مهضعب دقتعا امبرو ءامهليضفتو

 ريغ ناك نإ اميس ال اذهب هتياور درت الف ءًادهتجم ًاقداص نيد ًاعِرَو كلذ ادّمتعم

 .ةيعاد

 لبقت الف - متشلاو بسلا يأ - ضحملا ضفرلا :وهف نيرخأتملا فرع يف عيشتلا امأو
 .ها.«ةمارك الو يلاغلا يضفارلا ةياور

 ةلأسمب تيبلا لهأ عامجإ نع مالكلا ۷٥ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا خيشلا درفأ
 :يهو 88ص ىهتنملا يف ةلقتسم ةلأسم رصتخملا يف انه اهعم جمدأ امنيب ٠ «ةلقتسم
 يف ناتلأسملا تحبصأف .رمعو ركب يبأ نيخيشلا عامجإو «ةعبرألا ءافلخلا عامجإ
 لهأ عامجإ :لوألا ثحبملا :ثحابم ةثالث اهل رصتخملا يف انه ةدحاو ةلأسم ىهتنملا
 نيخيشلا عامجإ :ثلاثلا ثحبملاو «ةعبرألا ءافلخلا عامجإ : : يناثلا ثحبملاو «تيبلا

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ
 نم نسحأ ناكل 58ص ىهتنملا يف امك «ةعبرألا ءافلخلا» ب بجاحلا نبا ربع ول
 يلعو «نامثعو «رمعو «ركب يبأ :ةدارإ يف رهظأ هنأل ؛«ةعبرألا ةمئألا» ب هريبعت
 ١۷٤/٤ ٠ لوصحملا يف يزارلا هركذ «ةعبرألا ةمئألا»ب ريبعتلاو . .مهنع هللا يضر
 يف امهفلاخو ءرصتخملا يف انه بجاحلا نبا امهعباتف 25١١/١ ماكحإلا يف يدمآلاو
 .ىهتنملا

 .«نيرثكألا» لدب «رثكألا» أ : يف

 ةمئألا دنع دمتعملا اذهو .ةجحب سيل ةعبرألا ءافلخلا عامجإ نأ :ءاملعلا رثكأ بهذم
 .ةعبرألا

 : 78/7 رینملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا اهاكح هنع ةياور يف دمحأ مامإلا بهذو
 .ةيفنحلا نم مزاح وبأ يضاقلاو «ةلبانحلا نم ءانبلا نبا هراتخاو ءةجحو عامجإ هنأ

 .ًاعامجإ سيلو ةجح هنأ :#787ص لخدملا يف ناردب نبا اهاكح ةثلاث ةياور يفو

 1 .اهراتخاو
 .هنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع تاياورلا نم دمتعملاو حيحصلا يف قيقحتلا
 لوق نإ :دمحأ مامإلا نع الوق ۲۳۹/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا ىكح
 .ةجح الو ًاعامجإ سيل ةعبرألا ءافلخلا

 هراتخا : لاقو ء«ةجحو عامجإ مهنع ىلاعت هللا يضر مهلوق نأ هنع ىرخأ ةياور ىكحو

 .- ةلبانحلا يأ - انباحصأ نم ءانبلا نبا

 عامجإ يأ - لقنلا اذه نأ ىلإ - رطاخلا ةهزن عم 58/١" ةضورلا يف - ةمادق نبا راشأ
 = «عامجإ مهنع ىلاعت هللا يضر مهلوق نأب لقي مل دمحأ مامإلا نأ ىلإو ءأطخ  ةجحو
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 . "نيرتَكألا دلع OF GF هللا َيِضَر] رمعو

 مزلي الو ءةجح مهنع ىلاعت هللا يضر مهلوق نأ :ةياورلا هذه يف هيلإ بهذ ام ةياغ
 .ًاعامجإ نوكي نأ ةجح وه ام لك نم

 نم قيقحتلا اذه 78”ص لخدملا ىفو ۳٦٦/١ رطاخلا ةهزن ىف ناردب نبا دّيأ دقو
 .«قحلا وه اذهو» :لاق ثيح «ةمادق نبا

 ىلاعت هللا يضر  مهلوق نأ :يه دمحأ مامإلا نع ةدمتعملا ةياورلا نأ نيبت ام دعب

 هللا يضر  مهلوق نأ ىلع ةلبانحلا ءاملع نم ليصفت ىلع فقأ مل .ةجح  مهنع

 حرش يف يفوطلا دنع ليصفت نم هتدجو ام الإ ؟ ةينظ وأ ةيعطق «ةجح  مهنع ىلاعت
 وأ ةعبرألا قافتا نأب لوقلا ٌفعض هانركذ امب نابف» :لاق ثيح ٠٠١/١ ةضورلا رصتخم
 مهلوق نأ ىلع ؛كلذ ىلع لدي امم دمحأ نع لقُث ام لمح نأو «عامجإ نيخيشلا
 .ها .«ملعأ ىلاعت هللاو «نيعتم ةعطاق ال ةينظ ةجح

 عمللا :يف هيف ءاملعلا فالتخاو ةعبرألا ءافلخلا عامجإ نع مالكلا ليصفت رظنا

 .؟١/١١5 يدمآلل ماكحإلا ١115/5. يزارلل لوصحملا 1817/١. ىفصتسملا .٠٠*ص

 لوصفلا حيقنت حرش .رطاخلا ةهزن عم ٠٠١/١ رظانلا ةضور 5١7/١. يسخرسلا لوصأ

 نايب .(ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر .404/5 جاهبإلا 4١٠". ص ةدوسملا .68"5 ص

 لخدملا .۲۳۹/۲ رينملا بكوكلا حرش .49/# ةضورلا رصتخم حرش 5594/١. رصتخملا

 ىلع دضعلا حرش ٠٠١/١. عماسملا فينشت .58*ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ

 دعاوقلا .٤٤٤ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .دعسلا ةيشاح عم 55/5 رصتخملا

 حرش ۸٠۸/۲. جاهولا جارسلا .۲۳۱/۲ تؤمحرلا حتاوف ."0١4ص ةيلوصألا دئاوفلاو

 ./"ص لوحفلا داشرإ .41/7 سمشلا ةعلط

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 1 .55/9 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٥٦۸/١ رضتخملا
 ةياور يف دمحأ مامإلل ًافالخ ءنيرثكألا دنع امهدحو رمعو ركب يبأب عامجإلا دقعني ال

 مامإلا يأ - هنع لقنف» :لاق ثيح ۹۹/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هنع اهلقن

 .؛طقف نيخيشلا قافتابو «ةعبرألا قافتاب عامجإلا داقعنا - دمحأ

 ةجح  امهنع ىلاعت هللا يضر  امهلوق نأ :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو
 وه لوقلا اذهو» :لاقو .58”ص لخدملا ىف ناردب نبا اهراتخا .ًاعامجإ سيلو

 1 .ها.(قحلا

 نأ نم دمحأ مامإلا نع لقت ام ٠٠١/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لمح دقو

 .ةيعطق ال ةينظ ةجح هنأ ىلع «ةجح  امهنع ىلاعت هللا يضر - امهلوق
 فالتخاو  امهنع ىلاعت هللا يضر  رمعو ركب يبأ عامجإ ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 -.١41/؟ جاهبإلا 070/١. رصتخملا نايب 5١١/١. يدمآلل ماكحإلا :يف هيف ءاملعلا
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 وفا 4يڍغب ۾ نِي نيڍشارلا ء ِءاَمَلْحْلا سَو ينتسب ميل :اولا
 ns َِلَمُمْلا عابتا ةلْمَأ ىَلَع ُلُدَي :اف "”4يِدْغَب ْنِم نْيَذَللا

(1) 

(0) 

 حرش r ريرحتلا ريسيت 55/١". رطاخلا ةهزن .(ب/٤٤ ةقرو) بجاحلا عفد

 تومحرلا | حتاوف .577”ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا . "٠١ ۳ ةضورلا رصتخم

 لوصحملا نم ليصحتلا .دعسلا ةيشاح عم ۳٠٣/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ ةفضلن

 #/٠١8. عماسملا فينشت 4١/5. سمشلا ةعلط حرش ."60 ص بهذلا لسالس .

 .58”ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا

 - ةيراس نب ضابزعلا انيتأ» :الاق رجح نب رجحو «يملسلا رمع نب نلمحرلادبع نع
 مكلمحأ ام ُدجأ ال تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو :هيف لزن نمم وه
 لاقف .نيسيتقمو «نيدئاعو «نيرئاز كانيتأ :انلقو ءانملسف ”9[  :ةبوتلا] «هيلع

 ءةغيلب ةظعوم انظعوف انيلع لبقأ مث ءموي تاذ خلك هللا لوسر انب ىلص» :ضابرعلا
 ةظعوم هذه نأك هللا لوسر اي :لئاق لاقف «بولقلا اهنم تلجوو «نويعلا اهنم تفرذ

 ادبع نإو .ةعاطلاو عمسلاو «هللا ىوقتب مكيصوأ» :لاق ؟انيلإ دهعت اذامف ءعدوم

 ءافلخلا ةنسو < «يتنسب مكيلعف ءًأريثك ًافالتخا ىريسف مكنم شعي نم هنإف ءايشبح

 .رومألا تاثدحمو مكايإو .ذجاونلاب اهيلع اوضعو ءاهب اوكسمت «نيدشارلا نييدهملا
 .«ةلالض ةعدب لكو ءةعدب ةثدحم لك نإف

 ٠١/١. (45019) ثيدح .ةنسلا موزل يف باب ءةنسلا باتك يف دواذ وبأ هجرخأ

 .عدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا يف ءاج ام باب ءملعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 :؛حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .44/08 (؟519/5) ثيدح

 ء۳٤ .(4؟) ثيدح .نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب «ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو

V - 10/1 (f€ 

 طرش ىلع» :لاقو ءهوحنب 45/١ ملعلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .هحيحصت ىلع يبهذلا هقفاوو « .؛ةلع هل ملعأ الو «نيحيحصلا

 عابتا باب يف ءةمدقملا يف يمرادلا هجرخأو ١75/4 - ١77. دمحأ مامإلا هجرخأو

 ةنسلا ١/45.

 .«هةححصو ١٠/١٠٠و ۲۲٠/١ ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هجرخأو

 ظفاحلا يأ  يراصنألا مالسإلا خيش لاقو» 8"١: ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 .ها . «هنسحأو ماشلا لهأ يف ثيدح دوجأ وه :- يورهلا

 ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا» :ِكك هللا لوسر لاق :لاق ناميلا نب ةفيذح نع

 .؟رمعو

 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ بقانم باب «بقانملا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ
 كل ۔ ٦۰۹4/٥ (۳۹۹۳) ثيدحو .(559”7) ثيدح

٤٦ 
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 ِنَع ْمُكِنيِد رطَش اوذخوَو ."”4موُجُنلاَك يباحضأ> :ٍلْئِمب “'"ضَراَعُمَو
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 قفز

 ركب يبأ لضف هلك يبنلا باحصأ لئاضف باب «ةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو
 ١ ١ .۳۷/۱ (87) ثيدح .هنع هللا يضر
 «بقانملا باتك يف نابح نباو .405 ٠۳۹۹ ۰۳۸۰/۰ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .ه"8ص نآمظلا دراوم .(۲۱۹۳) ثيدح .هنع هللا يضر ركب يبأ لضف يف باب

 ٠"4. ص داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا يف يقهيبلا هجرخأو

 ۳۸٠١. ثيدح) ًاضيأ يذمرتلا هاورو» :5١ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 وهو لْيَهُك نب ةملس نب يحي هدنس يف نكل «دوعسم نبا ثيدح نم 07/0

 .ها.؛ًاضيأ حصي الو ءامهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نم يورو .فيعض

 .«ضَراَعُمو» لدب «ضَراَعُيوا أ :يف

 اميف يبر تلأس» : لج هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع

 ةلزنمب يدنع كباحصأ نإ :دمحم اي ىلإ هللا ىحوأف «يدعب نم يباحصأ هيف فلتخا
 نم هيلع مه امم ءيشب ذخأ نمف «ضعب نم ءوضأ اهضعب «ءامسلا يف موجنلا

 .(یده ىلع يدنع وهف مهفالتخا

 بتكلا لهأ نم دحأ هوري مل ثيدحلا اذه» : ۱۳۸ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 نبا ةياور نم قيرط ريغ نم ثيدحلا اذه يور دقو» :لاق مث .«فيعض وهو .ةتسلا

 ديعس نب نامثع باتك نم مهفي دقو .اهنم ءيش حصي الو «رباجو سابع نباو «رمع
 .ها.ةهتيوقت ةيمهجلا ىلع درلا هباتك لوأ يف يمرادلا

 رصتخملا راثآ جيرخت يف ربخلا ربخلا ةقفاوم يف رجح نبا ظفاحلا هركذ ثيدحلا اذهو

 نبا هجرخأ بيرغ ثيدح اذه» :لاقو .هب دامح نب ميعن ىلإ هدانسإب (أ/#” ةحول)
 لئس دقو» :لاق مث .هب دامح نبا ميعن ىلإ امهيقيرط ركذو « .«يقهيبلا هجرخأو يدع

 .ها . لبكي يبنلا نع مالكلا اذه حصي ال :لاقف ثيدحلا اذه نع رازيلا

 هاور رباج ثيدحو» :٠4١ص بلاطلا ةفحت ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 شمعألا نع نيصُع نب ثراحلا نع ناميلس نب مالس انثو «ينئادملا حور نب هللادبع
 موجنلا لثم يتمأ يف يباحصأ لثم» :ي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع نايفس يبأ نع
 وبأ هيف لاقو .ديلولا نب سابعلا هقثو اذه ناميلس نب مالسو .«متيدتها متيدتقا مهيأب

 ركنم يدنع وه :يدع. نبا لاقو .ريكانم هثيدح يف :يليقعلا لاقو .يوقلاب سيل :متاح

 نيصغ نب ثراحلاو» :لاق مث .«هيلع عباتي ال هنأ الإ ناسح هيوري ام ةماعو «ثيدحلا

 حرص رازبلا نإف «عطقنم هنإ مث «ةلادع الو حرجب هركذ نم ملعأ ال لاحلا لوهجم

 هنوكل ؛ةرمب ذاش وه مث ءنايفس يبأ نم عمسي مل شمعألا نأب هدنسم نم عضاوم يف

 ىهتنا .«قيرطلا هذه نم الإ ئجي.ملو «هثيدح عمجي نمم وهو «شمعألا ةياور نم
 .يشكرزلا مالك

۷ 



 ارم و اإ

 e © ةكألا َدْنِع رْثاَوتلا ُدَدَع ُطَرَتْمُي ال (ةلَأْسم)

 :وهف «ءاريمحلا نع مكنيد رطش اوذخ» :وهو يناثلا ثيدحلا امأو» :ريثك نبا لاق )١(

 «هفرعي ملف يزملا جاجحلا ابأ ظفاحلا انخيش هنع تلأس .ركنم وه لب ءًادج بيرغ
 نم وه :يبهذلا هللادبع وبأ انخيش لاقو .نآلا ىلإ دنس ىلع هل فقأ مل :لاقو
 . «دانسإ اهل فرعي ال ىتلا «ةيهاولا ثيداحألا

 نأ ىلع لدي وهو ٤۳۸/١. (رمح ةدام يف) ةياهنلا يف ثيدحلا اذه ريثألا نبا ركذ دقو
 .هل لصأ ال ثيدحلا اذه نأ ظافحلا نيب رهتشا نكل ءًالصأ هل
 مالك لقنو «(ب/4 ةحول) ةقفاوملا يف ًاضيأ ثيدحلا اذه رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو
 نكل «سودرفلا باتك يف ًاضيأ هتيأرو» :لاقو «يبهذلاو يزملا نع رْيِثك نبا ظفاحلا
 نم مكنيد ثلث اوذخ» : هظفلو «دانسإ ريغب سبأ ثيدح نم هركذ .«هظفل ريغب

 .«ءاريمحلا

 نبا ظفاحلا مالك لقنو 444/١ ٠٤٠١ ءافخلا فشك يف ينولجعلا مامإلا هركذو
 ميق نبال ةيسلبارطلا ةبوجألا ىلع ةلئسألا يف تيأر :سرغلا نبا لاقو» :لاق مث .ريثك
 ...قلتخم بذك وهف «ءاريمح اي» :هيف ثيدح لك نأ :ةيزوجلا

 .١5ص فينملا رانملا يف ميقلا نبا هلاق اذكو . «ءاريمحلا نع مكنيد رطش اوذخ» : ثيدحكو

 تلأس» :١0ص ةباحصلا ىلع ةشئاع هتكردتسا اميف ةباجإلا يف يشكرزلل مامإلا لاقو

 انخيش ناك :لاقف كلذ نع  ىلاعت هللا همحر  ريثك نب نيدلا دامع ظفاحلا انخيش

 ركذ يف ثیدح لك :لوقي - ىلاعت هللا همحر  يزملا جاجحلا وبأ ايندلا ظفاح

 نبا يأ - لاق مث .«(ىربكلا) يئاسنلا ننس يف ءموصلا يف ًاثيدح الإ لطاب ءاريمحلا

 لخد» :ةشئاع تلات :لاق ةملس يبأ نع ًاضيأ يئاسنلا ننس يف رخآ ًاثيدحو» :- ريثك

 هدانسإو «؟ مهيلإ يرظنت نأ نيبحتأ ءاريمح اي” :يل لاقف نوبعلي دجسملا ةشبحلا

 .يشكرزلا مالك ىهتنا ٠ . ؟حيحص

 بهاوملا حرش ٤۳۸/١. (رمح ةدام) ريثألا نبال ةياهنلا ١5٠/7. يرابلا حتف : رظناو

 يف ةدغ يبأ حاتفلادبع خيشلا قيلعت .45١ص بلاطلا ةفحت /١5/9. يناقرزلل ةيندللا

 .71 7 ١؟ص عونصملا

 ةيجح ىلع اولدتسا نيذلا نيرثكألا دنع رتاوتلا ددع مهغولب نيعمجملا يف طرتشي ال (۲)

 ًاقلطم مم ةمألاو ؛نينمؤملا ةمصع ىلع لدت ةيعمسلا عامجإلا ةلدأ نأل ؛عمسلاب عامجإلا

 اميف - ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل ًافالخ ال مأ رتاوتلا دح مهغولب نيب قرف ريغ نم
 ثيح ٠ «ةداعلاب عامجإلا ةيجح ىلع لدتسا يذلا ينيوجلا مامإلاو «- يفارقلا هنع هاكح

 ءاملع طاطحنا زوجي ال هنأ ىلإ لوصألا لهأ صضعب بهذ» : 44/١ ناهربلا يف لاق

 =اهمايق نمض دقو «ةعيرشلل ةظفحو ءةلملل ٌةَمَوِق مهنإف ءرتاوتلا غلبم نع رصعلا
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 ٍنوُمْضَمِل ؛ٌةّبُح :َليِقَف ءّدِحاَو الإ َقْبَي ْمَل ْؤَلَق .99 سلا ُليِلَد م

 . ””عامتجلالا َْئَمل 5 : َليِقَو .'"”كِعْمّسلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 ءؤطاوتلا مهنم دقعني ال ددع ىلإ ءاملعلا داع ولو «ةعاسلا مايق ىلإ اهظفحو ءاهماودو

 .ظفحلاب لالقتسالا مهنم ىتأتي الف

 ناك اوعمجأ ولو ءرتاوتلا ددع نع طحني غلبم ىلإ مهددع غولب زوجي :ذاتسألا لاقو

 ولو ءدحاو تفم الإ رهدلا يف ىقبي الأ زوجي :لاقف هسايق درط مث «ةجح مهعامجإ
 .عامجإلاك ةجح هلوقف «كلذ قفتا

 نع نامزلا روغش زوجي لب ءمهددع طاطحنا زوجي هنأ - قحلا وه و  هيضترن يذلاو
 عامجإ نإ :لاق نم امأف ...ةرتفلا ىلإ رمألا ءاهتناو «ةعيرشلا لطعتو ءءاملعلا

 درط ىلإ دنتسي عامجإلا ذخأم نإف «يضرم ريغ وهف ةجح رتاوتلا غلبم نع نيطحنملا
 .ها.«هيف مدق هل رقتست مل هيلإ عامجإلا دانسإ نسحي مل نمو ...ةداعلا

 لوخنملا ٤٤١/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ۲٠۲/١. يدمآلل ماكحإلا .144/4 يزارلل لوصحملا 188/١. ىفصتسملا .۳٠۳ص

 لوصأ .٠*ص ةدوسملا .85/5 لوصحملا نم ليصحتلا .88/5 لوصألا ىلإ لوصولا
 نايب .(ب/٤٤ ةقرو) بجاحلا عفر ."١4ص لوصفلا حيقنت حرش ۴٠۲/١. يسخرسلا

 داشرإ #//٠١. عماسملا فينشت .؟187/؟ رينملا بكوكلا حرش 0177/١. رصتخملا
 .الة ص لوحفلا

 ةالصلا هيلع هلوقو ١١5[« ءاسنلا] (نينموملا ليبس ريغ عبتيو# :ىلاعت هلوق لثم
 «ةمألا» نأل ؛هنودو رتاوتلا ددع لوانتي ماع .ةأطخلا ىلع يمأ عمتجت ال١ :مالسلاو

 .همومع ىلع يرجيف ‹«صصخم رهظي ملو ءامهنم معأ «نونموملا»و
 ىلع دضعلا حرش ١//89. رصتخملا نايب .(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 فينشت ."١4ص لوصفلا حيقنت حرش .؟587/؟ رينملا بكوكلا حرش ۳٦/۲. رصتخملا
 “//٠١1. عماسملا

 .«يعمسلا» لدب «عمسلا» ش «أ :يف

 كلذ تام ىتح الهأ فلاخم رصي ملو ءدحاو دهتجم الإ رصعلا يف نكي مل ول

 :نيلوق ىلع هيف اوفلتخا ؟ةجح هلوق نوكي لهف ءدحاولا
 جارسلاو «يزارلا رخفلاو ءقاحسإ وبأ ذاتسألا لاق هبو .ةجح هنإ :لوألا لوقلا

 يف يشكرزلا لاقو .رثكألل يدنهلا هازعو «ةلبانحلا رثكأو «ليصحتلا بحاص يومرألا

 نع ناطقلا نبا لقنو ...عئادولا باتك يف جيرس نبا مزج هبو» :015/4 طيحملا رحبلا
 .ها . «(ةجح هنأ ةريره يبأ نبا يلع يبأ

 ‹«ينيوجلا نيمرحلا مامإو ءينالقابلا يضاقلا لاق هبو .ةجحب سيل :يناثلا لوقلا
 ١ يكبسلا نباو «لوخنملا يف يلازغلاو
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(1) 

(۲) 

 اَرُقَت َرْمَتْسا َلْبَق دخ ٌدَحَأ ۾ هرکلي ملو وب اًدَفَرَعَو ُدِحاَو یف اذ (ًةلأسَم)

 .ةّبحح وأ عاج «بهاَدَمْلا

 ُهْنَعَو .ةجح الو اَعاَمْجِإ سيل (ةنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَر] ّيِِفاَشلا ِنَعَو

 َناَك نإ :ةَرْيَرُه يأ نبا .ٍرصَعلا ضاَرِقْلا ٍطْرَشِب ٌعاَمْجِإ :ُيِئاَبُجْلا لاق

 .مهريغو يراصنألا ءايركز خيشلاو
 يف انهو «588ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «- 7١/١ ماكحإلا يف يدمآلا ىكخو
 ةقفاوم تربتعا نإ هنأ ىلإ يلازغلا بهذو .امهدحأل حيجرت ريغ نم نيلوقلا رصتخملا

 «ماوعلا لوق ىلإ تفتلي مل نإو .ةجح نوكيو «ةمألا عامجإ وهف «هودعاسو «ماوعلا

 لاق .اعامجإ ىمسي ىتح ًاددع يعدتسي هنأل ؛عامجإلا مسا هب ققحتي ام دجو الف
 ءدقعلاو لحلا لهأ ددع لقي نأ زاج اذإف :ليق نإف» : ١188/١ ىفصتسملا يف يلازغلا
 ةقفاوم انربتعا نإ :انلق ؟ةعطاق ةجح هلوق درجم نوكي لهف دحاو ىلإ عجر ولف

 «ةمألا عامجإ وهف «هيف هوفلاخي ملو «ماوعلا هيلع هدعاسو الوق لاق اذإف «ماوعلا

 مل نإو .إاطخلاو ةلالضلا ىلع ةمألا تعمتجا دق ناكل نكي مل ول ذإ ؛ةجح نوكيف

 يعدتسي ذإ ؛عامجإلاو عامتجالا مسا هب ققحتي ام دجوي ملف ءماوعلا لوق ىلإ تفتلن
 .ها .«ًاعامجإ ىمسي ىتح ةرورضلاب ًاددع كلذ
 ."١١ص لوخنملا 188/١. ىفصتسملا :يف ةلاسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 .۸۲/۲ لوصحملا نم ليصحتلا 5١/١. يدمآلل ماكحإلا .144/4 يزارلل لوصحملا
 ٥۷٤/١. رصتخملا نايب .(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر ۲۳٤/۳ ۲۴١. ريرحتلا ريسيت

 ىلع دضعلا حرش ۲٠۳/۲. رينملا بكوكلا حرش ."١4ص لوصفلا حيقنت حرش

 .187/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .؟5/١7 تومحرلا حتاوف ."5/6 رصتخملا
 .015/4 طيحملا رحبلا #/١٠١9. عماسملا فينشت

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ."ا//؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۷٦/١ رصتخملا

 مكح ىلع بهاذملا رارقتسا لبق ةثداح يف مكح ىلإ نيدهتجملا نم دحاو:بهذ اذإ

 ركني ملو «دهتجملا كلذ نع ردص مكحلا كلذ نأب اوفرع نودهتجملاو «ةثداحلا كلت

 :بهاذم هيفف .دحأ

 مامإلا نع ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا هاكح .ةجح الو عامجإب سيل هنأ. :لوألا بهذملا
 =رهاظ هنإ :نيمرحلا مامإ لاقو .هلاوقأ رخآ هنإ :لاقو «هراتخاو «هنع هللا يضر يعفاشلا
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 «يعفاشلا بهذم اذإ راتخملافا 0١ ناهربلا يف لاقو «هراتخاو «يعفاشلا بهذم =
 يف يلازغلا لاقو .» .«لوق تكاس ىلإ بسني ال» : :ةلأسملا يف ةقيشرلا هظافلأ نم نإف
 ال ذإ ؛اعامجإ نوكي ال :ديدجلا ىف هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق» :"6١ص لوخنملا

 هنأ :راتخملاو» 1941/١: ىفصتسملا ىف لاقو .هراتخاو «.«لوق تكاس ىلإ بسنُي
 بهذمف» :18/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو .«ةجح الو عامجإب سيل
 يف يشكرزلا هاكحو ..«ةجح الو عامجإب سيل هنأ قحلا وه و هنع هللا يضر يعفاشلا
 يف يدمآلا هلقنو .نابأ نبا ىسيعو .«ىضترملا فيرشلا نع 5854/54 طيحملا رحبلا

 وبأ يضاقلا هراتخاو .ةفينح يبأ باحصأ ضعبو يرهاظلا دواد نع ۲٣۱٤/۱ ماكحإلا

 .يجابلا مامإلا خيش يكلاملا ينانمسلا رفعج

 رثكأو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا لاق هبو .ةجحو عامجإ هنأ : يناثلا بهذملا
 .هباحصأو دمحأ مامإلاو «ةيفنحلا

 هراتخاو .راتخاو «نيملكتملا رثكأ نع ١7١5 ء۲/٤۱۲ لوصولا يف ناهرب نبا هلقنو
 ."١41ص ةرصبتلا يف يزاريشلا

 نييكلاملا انباحصأ رثكأ لاق هبو» :لاقو 548٠/١« لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هراتخاو

 يعفاشلا باحصأ رثكأو «قاحسإ وبأ انخيشو «بيطلا وبأ يضاقلاو «هريغو مامت يبأك
 يعفاشلا نع عامجإو ةجح هنأب لوقلا قاحسإ وبأ ذاتسألا ىكح دقو ..؛هللا مهمحر
 ةجح هنأ يعفاشلا بهذم نم باوصلا» :طيسولا حرش يف يوونلا لاقو .هنع هللا يضر

 ها .؟نييقارعلا بتك يف دوجوم وهو «عامجإو
 يعفاشلا مامإلل هبسنو «يفريصلا لاق هبو .عامجإ ال ةجح هنأ :ثلاثلا بهذملا
 هراتخاو .«هبهذم وه لب «يعفاشلا بهذمب هبشألا وه اذه» :لاقو هنع هللا يضر

 :لاق ثيح .ه#۸ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو 5١/١. ماكحإلا يف يدمآلا
 وأ عامجإف» :لاق ثيح رصتخملا يف انه ددرتو .«يعطق عامجإب سيلو ةجح وهف»

 «ةيفنحلا ضعب لاق هبو .ناهرب نبال ١۴ص ةدوسملا يف ةيميت نبا هبسنو .؟ ةجح

 .ةيعفاشلا ضعبو

 هيف طرش ىلع رصعلا ضارقنا ةلأسم يف ۲٠۷/١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هبن دقو
 .ًاعامجإ نوكي هنإف هضارقنا دعب امأف .رصعلا ضارقنا لبق ام :وهو
 يجيندنبلاو ءيئابجلا يلع وبأ لاق هبو .رصعلا ضارقنا طرشب عامجإ : عبارلا بهذملا

 نبا هلقنو ءدمحأ مامإلا نع ۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هلقنو .يعفاشلا

 ءمهنم قاّذحلا نع يدادغبلا رهاط وبأ ذاتسألا هلقنو .هححصو ةيعفاشلا رثكأ نع كروف
 عمللا يف يزاريشلا هاضتراو ٠۳۹۸/٤ طيحملا رحبلا يف ام ىلع ناطقلا نبا هراتخاو
 .680 59-2 ص

۷1 



 ةريره يبأ .نبا لوق وهو .امكح ناك نإ ال ءايتف ناك نإ عامجإ :سماخلا بهذملا -

 ىهتنملا يف .بجاحلا نباد ء”١/5١ ماكحإلا يف يدمآلا هنع هاكح اذك .يعفاشلا

 نإ» :ةريره يبأ نب يلع وبأ لاقو» : ٠١۳١/١ يزارلل لوصحملا يف يذلاو «.5 8ص
 "ناك ءمكاح نم نكي مل نإو .ةجح الو ًاعامجإ نكي مل مكاح نم لوقلا اذه ناك
 ها. «ةجيحو ًاعامجإ

 هنع يزارلا هلقن امو ةريره يبأ نبا نع بجاحلا نباو يدمآلا هاكح ام نيبو

 دقف ءمكحلا ةهج ىلع هلاق نوكي نأ مكاحلا نم هرودص نم مزلي ال ذإ ؛قرف
 .مكاحلا يتفي

 .سماخلا بهذملا سكع .ايتف ناك نإ ال ءًامكح ناك نإ عامجإ :سداسلا بهذملا

 رحبلا يف ام ىلع يفريصلا نع ناطقلا نبا هاكحو «يزورملا قاحسإ وبأ :لاق هبو
 نأب مهلوق بهذملا اذه باحصأ للع دقو .٥۷ص لوحفلا داشرإو 600/4 طيحملا
 .رواشت نع نوكي مكاحلا نع رداصلا نأ بلغألا

 ناك جرف ةحابتساو «مد ةقارإ نم هكاردتسا توفي ءيش يف عقو نإ :عباسلا بهذملا
 .ه١/١٠ طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا هاكحو «ىناعمسلا نبا هاكح .الف الإو اعامجإ
 ` .دحأل هبسني ملو

 هاكح .الف الإو ًاعامجإ ناك ةباحصلا رصع ىف ناك نإ :نماثلا بهذملا
 ١ .يدرواملا

 يف يسخرسلا هاكح .الف الإو ًاعامجإ ناك لقأ نوتكاسلا ناك نإ: عساتلا بهذملا
 .يفنحلا يزارلا ركب وبأ هراتخاو 2٠7/١ هلوصأ

 .8ة1 ص ة ةرصبتلا 458/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رظنا

 ١16/4. يزارلل لوصحملا 191/١. ىفصتسملا ."8١ص لوخنملا .50 44ص عمللا
 يجابلل لوصفلا ماكحإ ١٤/١. لوصألا ىلإ لوصولا 1١54/١. يدمآلل ماكحإلا

 طيحملا رحبلا .(أ/58 ةقرو) «(ب/45 ةقرو) بجاحلا عفر ."”هص ةدوسملا 0

 حيقنت حرش .785/؟ رینملا بكوكلا حرش .۷۹/۳ ةضورلا رصتخم حرش .4

 .؟55/“ ريرحتلا ريسيت ١/*٠". يسخرسلا لوصأ .477/7 جاهبإلا .""*ص لوصفلا

 .۷هص لوحفلا داشرإ ۳۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه١/٦۷ رصتخملا نايب
 .١٤٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

 .ملكتملا فوسليفلا « يرصبلا يئابجلا مالس نب باهولادبع نب دمحم :وه يئابجلا 5

 يف اهب درفنا تالاقمو ءارآ هل .«ةيئابجلا» ةفئاطلا تبسن هيلإو «مهخيشو ةلزتعملا سأر
 ةنس ىفوتو ه7© ةنس دلو .«نآرقلا هباشتم»و «نآرقلا ريسفت» هتافنصم رهشأ .بهذملا
 -تاقبط .541/5 بهذلا تارذش .۳۹۸/۳ نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .مه۳
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 جمد (* 1 ا (alr of 4 ٤  000ر 5 0

 .٥۸ص ةلزتعملا تاقبطو قرف .18١”ص قرفلا نيب قرفلا ۱۸۹/١. يدوادلل نيرسفملا

 فرع «ةريره يبأ نباب فورعملا ىلع وبأ «نيسحلا نب نسحلا :وه ةريره يبأ نبا -

 دحأ يضاقلا مامإلا وهو .اهمعطيو اهعمجيو ءرينانسلا بحي ناك هدلاو نأل ؛كلذب

 لئاسم هل «دادغبب يعفاشلا بهذملا ةسائر تهتنا هيلإو «ةيعفاشلا دنع هوجولا باحصأ

 نعو جيرس نبا نع ذخأ .مهنود نمف نيطالسلا دنع امظعم ناك «عورفلا يف ةظوفحم

 قلخو ينطقرادلاو «يربطلا ىلع وبأ هنع ذخأو دادغبب سرد .يزورملا قاحسإ يبأ

 ةنس ريثك نبا لاقو .ه 6 ةنس بجر يف دادغبب يفوت .«ينزملا رصتخم» حرش .ريثك

 ءاهقفلا تاقبط .7657/# ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :ىف هتمجرت رظنا .هالاله

 ظافحلا ةركذت ١ ةياهنلاو ةيادبلا 88/١". نايعألا تايفو .7١١ص يزاريشلل

.AoVv r 

 . (ضهتنيفا ش :يفو .«ضهنيفا أ :يف

 الو ًاعامجإ سيل هنأب :ًالوأ يعفاشلا مامإلا نع لقن امب لئاقلا وه :فلاخملا
 .ةجح

 .ةرابعلا ىنعم يف رثأ اهطوقسو .أ :نم «مل» تطقس

 .دعب دهتجي مل هنأل ؛تكس نم توكس نوكي نأ لمتحي يأ

 يدمآلل ماكحإلا ٠٠١/١. يزارلل لوصحملا 4480/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 رصتخملا نايب ۳۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر

 .505/؟ رینملا بكوكلا حرش .هالالإ١

 .مكح ىلإ لصي ملو دهتجا هنأل ؛ةلأسملا كلت مكح يف فقو وأ

 يدمآلل ماكحإلا .4/*18 يزارلل لوصحملا 480/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا
 رصتخملا نايب ۳۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر ١.

 .565/؟ رينملا بكوكلا حرش .هالال/١

 تقو بلط يف ركفت يأ «ىّورت هنأ الإ .هداهتجا يف ذ يتفملا هب ىتفأ ام فلاخ وأ

 .فالخلا راهظإ نم نكمتي
 يدمآلل ماكحإلا ١18/4. يزارلل لوصحملا 480/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 رصتخملا نايب ۳۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/١٤ ةقرو) بجاحلا عفر ١. 

 .565/؟ رينملا بكوكلا حرش .هالال/١
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 كرت ْمُهَتَداَع نأل ؛رهاظلا فالج :انلق .ةّجحح الَو .َعاَمْجِإ الف عسا ع هيأ 9 2 ۾ 2 rz تھ 7 ت

0) 

 قفز

(۳) 

 .هيلع راكنإلا كرتف «بيصم دهتجم لك نأ دقتعا هنأل ؛لئاقلا رقو وأ

 يدمآلل ماكحإلا ١187/4. يزارلل لوصحملا 5480/١ يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 رصتخملا نايب ۳۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر 0١

 .785/؟ رينملا بكوكلا حرش 1١/.

 امل امهنع هللا يضر سابع نبا لاق امك .هيلإ تفتلي مل هركنأ اذإ هنأل ؛لئاقلا باه وأ

 .."اًبيِهَم الجر ناكو «هتبه :لاقف .24؟ يح ٌرمعو هلق اله» :لوقلا راكنإ يف هل ليق

 ثيح هليلدو لامتحالا اذه ىلع 588 4481١/١. لوصفلا ماكحإ يف يجابلا در دقو

 نورمأي اوناك مهنأ ةباحصلا نم فورعملا نأل ؛أطخ اذه نأ باوجلاو» :لاق
 اوفاخي نأ زوجي الو ؛مئال ةمول هللا يف نوفاخي الو ءركنملا نع نوهنيو فورعملاب

 ةفلاخم مهنم رهظ كلذلو ؛هراهظإ ىلع نيرصانتم مهنوك عم ةرضم قحلا راهظإ يف
 ملو» :لاق مث .«ةّرضم كلذ نم اوفاخي ملو «ضعب ىلع مهّضعب درو ءاضعب مهضعب
 نع يوُر ام كلذلو ؛بهر الو باه الو كلذ يف فاخ هنأ مهنم دحأ نع ظفحي

 دمحلا» :رمع لاقف .ةَكاَتْمَّوَقَل َتْلِم ول» :هنع هللا ىضر رمعل لاق هنأ ةملسم نب دمحم
 .ها .«هولاق ام لطبف .«ينومّرق تلم اذإ ةمأ يف ينلعج يذلا هلل
 اهنطب ىف ام ىلع هللا لعج ام» :لماحلا دلج ىأر امل رمعل ذاعم لوقب ًاضيأ دريو
 ىف ةالاغملا ىفن امل ةأرما لوقكو ..؛رمع كلهل ذاعم الول» :رمع لاقف .«اليبس
 اَنُعَئْمَيَو ٠١[. :ءاسنلا] «اراطنق نهادحإ متينآ نإو» :هلوقب هللا انيطعيأ» :رهملا
 ّىلعل ةديبع لوقكو .«لاجحلا ىف تاردخملا ىتح رمع نم هقفأ ّلك» :لاقف .؛رمع
 انيلإ بحأ ةعامجلا ىف كيأر :نعبُي نهنأ دالوألا تاهمأ ىف يأر ىل ددجت» :لاق امل
 1 .۳۸ - ۳۷/۲ دضعلا حرش :رظنا ..«كدحو كيأر نم
 ماكحإلا ٠٠١١/٤. يزارلل لوصحملا .44868 580/١ يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظناو

 .۳۸ - ۳۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠٤/١. يدمآلل

 .7585/؟ رينملا بكوكلا حرش 21/8/١. رصتخملا نایب

 نوكي نأ زوجي : نوفلاخملا  اولاق» 488/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاق
 ول» :ةريره وبأ لاق كلذلو ؛ةمألا ىلع ررضلا نم هيف فاخي امل تكس تكاسلا

 اّمَل سابع نبا لاقو .«!موغلبلا اذه متعطقل لكي هللا لوسر نم هّعمس ام لكب مكتئّدح
 .«ابيهم الجر ناكو هتبه» :لاقف «؟ يح ٌرمعو هتلق اله» :لوقلا راكنإ يف هل ليق

 -فورعملاب نورمأي اوناك مهنأ ةباحصلا نم فورعملا نأل ؛أطخ اذه نأ باوجلاو
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 . هرکدام ٌرِهاَظ ٌليِلَد :2'ةوَخآلا

 :ةَرْيَرُه يأ نبا .َلاَمَيْخالا ٌفّعَضُي ٍرْضَعْلا [أ/5] / ْضاَرِقْنا : ُيِئاَّبَجْلا

 .ٍبِجاَذَمْلا ٍراَرْفَتْسا َلْبَق ضْوَمْلا أب َبيجأَو .مكحلا يف ال اينما يف دالا

 . ریل َدْنِع ةَجْحب َسْيَلَف رشي ْمَل اَذإ اَكَأَو

(1) 

() 

(۳) 

(£) 

 راهظإ يف اوفاخي نأ زوجي الو «مئال ةمول هللا يف نوفاخي الو ءركنملا نع نوهنيو
 مهضعب  ةفلاخم مهنم رهظ كلذلو ؛هراهظإ ىلع نيرصانتم مهنوك عم ةرضم قحلا
 ال ةريره يبأ لوقو .ةرضم كلذ نم اوفاخي ملو «ضعب ىلع مهضعب درو ءاضعب
 لَو يبنلا نم عمس هنأ ىلع لمحل كلذ انملس ولو .هب عوطقملا مولعملا ىلع ضرتعي
 فاخف «مهنم مصتعي ال هنأ ملع نمم ةنتفلا لهأ نم مهئامسأو مهنايعأب رشب موق ركذ

 يبنلا نم ًاماكحأو عئارش عمس دق هنأ ىلع لمحي نأ زوجي الو .كلذ ركذ نم

 هٌريغ عمسي نأ ًاضيأ زاجل كلذ زاج ولو .اهلقنو اهركذ نم فاخ ملسو هيلع هللا یلص

 .اهلقنو اهداريإ نم فاخي ًاروسو نآرقلا نم تايآو عئارشو «ةريثك ًاماكحأ ةي يبنلا نم
 .ها .«هولاق ام لاطبإ اذه يفو

 هنأب لئاقلا وهو :رخآلا فلاخملا» ۳۸/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق

 رسف امل ةمالعلاو» :لاقف ۳۸/١ حرشلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا هيلع بقعت .«عامجإ

 ىلع رهاظ ليلد مهتوكس نأب ليلدلا ررق ًاعامجإ ال ةجح هنوكب لئاقلاب رخآلا
 هراتخا ام هنيعب اذه نأ هبنتي ملو .ًاعامجإ نكي مل نإو ةجح نوكيف «ةقفاوملا
 .ها.2 بجاحلا نبا يأ  فنصملا

 .هنع بجي مل بجاحلا نبا هيلإ بهذ امل ًاقفاوم بهذملا اذه ناك امل

 لوأ يف «هب اوفرعو» :هلوق ىلع فطع هرشتني مل اذإ امأو» :بجاحلا نبا خيشلا لوقف
 .ةلأسملا

 :بهاذم هيفف .فلاخم هل فرعي ملو ءهرصع لهأ نيب رشتني ملو دحاو ىتفأ اذإ

 نوكيف راشتنالا عم مهيلإ هلوصو رهاظلا نأل ؛ةجحو عامجإ هنأ :لوألا بهذملا
 .هب ملعلا عم توكسلاك

 باهولادبع يضاقلا مالك رهاظ وهو .ال مأ رشتنا ءاوس اقلطم ةجح :يناثلا بهذملا

 .6504/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلاق اذك كلام نع هاكحو «يكلاملا

 نبا هاكحو .هراتخاو ۲٠١/١ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح .ةجحب سيل :ثلاثلا بهذملا
 .حجري ملو رصتخملا يف انهو ۹٥ص ىهتنملا يف بجاحلا

 نمل دب ال ذإ ؛توكسلاك ناك ىولبلا معي اميف ناك نإ .ليصفتلا :عبارلا بهذملا

 -لوُمُذ لامتحال ؛ةجح الو ًاعامجإ نكي مل الإو رهظي مل هنكل لوق نم مهيف رشتا
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 اًِق ْنَع ناك ْنِإ :ُماَمِإلا َلاَقَو ترشا يف :َليِقَو .طَرَتْسُي :كَروُف

 ْنباو ُدَمْحَأ َلاَقَو .َنيِقَمَحُمْلا د دلع طّرَتْشَُم كَم لغ ُرْيَغ ٍرْضَعْلا ضاَرِقُن هن (ةلأْسَم)

 600 ق

 . عْمّسلا ٌليِلَد : ال

0) 

 1۷/۲ ليصحتلا بحاص هراتخاو ء١/١١٠ لوصحملا يف يزارلا لاق هبو .هنع ضعبلا

 .جاهبإلا حرش عم فقد جاهنملا يف يواضيبلا هراتخاو

 عفر 7١7/١. يدمآلل ماكحإلا .154/4 يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 جاهنملا حرش يف جاهبإلا 1۷/١. لوصحملا نم ليصحتلا .(أ/44 ةقرو) بجاحلا

 .6504/4 طيحملا رحبلا .دعسلا ةيشاح عم ۳۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ي.
 ٠١۹/۳. عماسملا فينشت

 رصع ضارقنا ةجح هداقعناو عامجإلا يف طرتشي له هنأ يف نويلوصألا فلتخا

 :نيلوق ىلع ؟ نيعمجملا
 ةمادق نبا لاقو .ةيعفاشلا رثكأو ءةيكلاملاو «ةيفنحلا :لاق هبو .طرتشي ال: لوألا لوقلا

 سيل كلذ نأ ىلإ أموأ دقو» :دمحأ مامإلا نع رطاخلا ةهزن عم 55/١" ةضورلا يف
 دمتعم هنإ) :١78ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا يف ناردب نبا لاقو .«طرشب
 .ها. «باطخلا وبأ هراتخاو .دمحأ بهذم

 ءهباحصأ رثكأو  هنع هللا يضر  دمحأ مامإلا :لاق هبو .طرتشي :يناثلا لوقلا

 نع ناهرب ٌنباو ءيرعشألا نع ذاتسألا هلقنو «يزارلا ْمْيَلُسو 5 8 هراتخاو

 .ةلزتعملا

 طارتشا يف - هنع هللا يضر  دمحأ مامإلا نع نيتياورلا نم دمتعملا يف قيقحتلا
 .همدعو رصعلا ضارقنا

 - هللا همحر - دمحأ مالك رهاظ» :رطاخلا ةهزن عم ۳٠١/١ ةضورلا يف ةمادق نبا لاق
 نأ ىلإ أموأ دقو .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو عامجإلا ةحص يف طرش رصعلا ضارقنا نأ
 ةلأسملا هذه يف دمحأ نع لوقنملا نأ ىلإ ةمادق نبا راشأ .«طرشب سيل كلذ
 رصع ضارقنا عامجإلا ةحصل طرتشي هنأ يهو ءًاحيرص اهلاق :امهدحأ :ناتياور

 يفوطلا هدكأ ام اذهو .كلذ طرتشي ال هنأ يهو «ءاميإ اهيلإ أموأ :ةيناثلاو .نيعمجملا

 امو .557/1 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ٠٦/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف

 حرش يف ةيضقلا سكع يفوطلا نأ نم 551/١ رطاخلا ةهزن يف ناردب نبا ها هاعدا
 أموأ رصعلا ضارقنا طارتشاو ءدمحأ مالك رهاظ طارتشالا مدع لعجو ةضورلا رصتخم

 55/* ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لوقل فلاخم هنأل ؛حيحصب سيل .ءاميإ هيلإ

 طرتشي ال» هنأ روهمجلا بهذم :يأ ء؟روهمجلا :ةسماخلا» ةلأسملا» :لاق ثيح
 =ةلزتعملاو ةرعاشألاو ةفينح يبأ لوق وهو «نيعمجملا رصع» ضارقنا عامجإلا ةحصل
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 وهو» «كّروُف نبا مهنم «نيملكتملا ضعبو «ةيعفاشلا ضعبل افالخ» ؛ةيعفاشلا رثكأو =

 وهو» :يلوق ىنعم وهو .ءاميإ هيلإ أموأ روهمجلل قفاوملا هلوقو ««دمحأ مالك رهاظ
 مدع ينعي ؛لوألا ىلإ أموأو» رصعلا ضارقنا طارتشا :ينعأ ٠ .«دمحأ مالك رهاظ
 .«كلذ طارتشا

 ضارقنا نأ» :يه  هنع هللا يضر  دمحأ مامإلا نع ةدمتعملا ةياورلا نأ نيبتي اذهبو

 .«عامجإلا ةحص يف طرش رصعلا

 .كلذ ريغ لاوقأ ةلاسملا يفو

 ءاهقفلا رثكأو ةثالثلا ةمئألا لوق وهو .ًاقلطم رصعلا ضارقنا ربتعي ال هنأ :اهدحأ

 .نيملكتملاو

 يدمآلا هراتخا .هريغ نود هفعضل ؛يتوكسلا عامجإلل رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ : يناثلا

 باحصأ نم قاذحلا لوق هنإ» :لاقو «يدادغبلا روصنم يبأ ذاتسألا نع لقنو «هريغو
 يلاعملا وبأ هلقنو «باحصألا رثكأ لوق وه :بيطلا وبأ يضاقلا لاقو «ةيعفاشلا

 لحم يزارلا مْيَلَس لعجو ءيِجيِنَدْنَبلا هراتخاو «قاحسإ يبأ ذاتسألا نع ينيوجلا

 .يتوكسلا ريغ يف فالخلا
 نع بجاحلا نبا هلقن «هريغ نود يسايقلا عامجإلل رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ :ثلاثلا
 مامإف ءْمْهَو وهو» :(ب/4ا/ ةقرو) بجاحلا عفر يف لاق يكبسلا نبا نكلو .ينيوجلا

 مالك 447/؟ جاهبإلا يف يكبسلا نبا قاسو .«ةتبلا ضارقنالا ربتعي ال نيمرحلا
 هسفن يف ضارقنالا نأ همالك نم تفرعو» :لاق مث 448/١ ناهربلا نم هلوطب ينيوجلا

 نبا لقن ىضتقم فالخ وهو «لاوحألا نم ةلاح يف ربتعم الو طورشم ريغ هدنع
 ۲۲٤/۲. تومحرلا حتاوف يف روكشلادبع نبا ًاضيأ هدكأ ام وهو .«هنع بجاحلا

 مل كلذ نم لقأ يقب نإو ءرتاوتلا ددع يقب نإ رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ :عبارلا

 اوعجرو «رتاوتلا ددع مهنم يقبو ء«عمج مهنم تام اذإ هنأ هلصاح و .يقابلاب ثرتكي

 عجر وأ اوعجرو رتاوتلا ددع نود مهنم يقب نإو «عامجإلا دقعني مل مهضعب عجر وأ
 .عامجإلا يف رثؤي مل مهضعب

 .مهريغ عامجإ نود ةباحصلا عامجإ يف رصعلا ضارقنا ربتعي هنأ : سماخلا

 .همدعو رصعلا ضارقنا طارتشا يف ىرخأ لاوقأ كانهو

 رينملا بكوكلا حرش /١6". لوسلا ةياهن 7١". ص ةدوسملا ."7١ص لوخنملا : رظنا
 .117 - ۱۱۲/۳ عماسملا فينشت . ۳۲

 نم نأ فالخلا ةرمث » :١/۳1۷رطاعلا رطاخلا ةهزن ىف ناردب نبا لاق :فالخلا ةرمث

 غوسي ال عامجإلا دقعنا ىتم :لوقي نيعمجملا رصع ضارقنا عامجإلل طرتشي ال: لاق
 =رصع ضارقنا دعب الإ عامجإلا داقعنا متي ال :لوقي .طرتشي :لاق نمو .هفالخ دحأل
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 َداَرُمْلا ناب َبيِجَأَو .قحدّنلل ؛ ؛ عاَمجإلا مَدَع ىَلِإ يِدَوُي هئا :لِدُتْساَو
 .ٍقِحالِل َلَحْدَم ال “د ؛َنيِلَّوَألا َنيِعِمْجُمْلا ٌرضَع

 ي :الف بلع يطال ربط ي لا ٍربحْلا هاَعْلِإ مرني :اولا
 َرَقْنا وّل اَمَك امك عاملا َعَم َءَم هَل رنا الق ءوريِدُقَتيَو

 "!هداهتجا نع عوُجؤلا َنِم 55 َعْيُمَل ءطَرَتْشُي ْمَْل ْوَل :اوُناَق
2 

 . "عاملا ماَيِقِل ا : اّ

 ی يقابل ل ؛َتاَم ل ْنَم ةفلاخم ربع ْمَل فل ل كم 0 تغ مل ول : ر قر س

 3 ٍةمأألا ْنِم َدِجُو ْنَم ُلْوَق اذه ّنأ ُقْرَمْلاَو .ٌضْعَب مَا ِدَق ل 0

 .ها.«هفالخب دتعا رصعلا ءانثأ يف داهتجالا ةبتر دحأ غلب ول ذئنيحو «نيعمجملا =

 لوخنملا 54٠(. ةرقف) 444/١ ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 نبال لوصألا ىلإ لوصولا 4//١51. يزارلل لوصحملا 147/١. ىفصتسملا ."7١ص
 رحبلا “/١6". لوسلا ةياهن ٤٤١/١. جاهبإلا 2517/١ يدمآلل ماكحإلا .5//91 ناهرب

 عفر .545/؟ رينملا بكوكلا حرش ."45 ص بهذلا لسالس 57١/4. طيحملا

 بهذم ىلإ لخدملا .رطاخلا ةهزن عم 55/١" رظانلا ةضور .(ب/47 ةقرو) بجاحلا

 ٠٦/۳ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش .0؟١/7 رصتخملا نايب .١18ص دمحأ مامإلا
 عماسملا فينشت فينشت فق تومحرلا حتاوف . ٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

NEF 

 )١( رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .4ذإ) لدب «و» ش ءأ :يف ١/2888
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۸/۲. ١

 . «هداهتجا» لدب «داهتجالا» أ :ىف (۲)

i: (۳)؟عامجإلا» لدب ؟عناملا» . 

 وبأ «يعفاشلا «يناهبصألا «يراصنألا كروف نب نسحلا نب دمحم :وه كَروُق نبا : ١
 .لاجرلاب فراع ءظعاو «يوغل «يوحن «بيدأ «يلوصأ ءرسفم «هيقف «ملكتم «ركب
 ةرصبلاب هعامس رثكو «يرلا دروو «ةدم قارعلاب ماقأ .ةعفانلا فيناصتلا بحاص

 ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .ه5٠4 ةنس يفوت .روباسينب ثذدحو «دادغبو

 .77؟/4 نايعألا تايفو .187 - A بهذلا تارذش ١77/4. يكبسلا نبال ىربكلا
 .87/6 يلكرزلل مالعألا
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 طوُمُس ُهتَدِئاَف :اًْلُق .ٌةَدِئاَف هَل ا نكت ْمَل ٍليِلَو ْنَع اگ ول : اوُناَق
 لَو ؛ليِلَد ريع ْنَع َنوُكَي ْنَأ ٌبِجوُي هن :اضْيأَو قَمْلاَخُمْلا هم 2 رحو ْتْحَبْلا

 .هب لْئاَق

sf4(2)-  
 . عوقولا

 ورو نو

 اليلد ناک ءاوس ‹«يعرش دنتسم نع الإ عامجإلا لصحي ال هنأ ىلإ نوققحملا بهذ )١(

 .نييلوصألاو ءاهقفلا نم مهريغو مهنع هللا يضر ةعبرألا ةمئألا لوق وهو .ةرامأ وأ

 اولوقي ال نأ ىلوأ ةمألاف ءيحو نع الإ هلوقي ام لوقي ال ةي يبنلا ناك اذإ :اولاق

 نع ال قيفوت نع عامجإلا داقعنا زوجي :موق لاق و .ليلد نع الإ هنولوقي ام

 نكل ءدنتسم ريغ نم باوصلا رايتخال ىلاعتو هناحبس هللا مهقفوي :يأ «فيقوت
 موقلا ءالؤه لوقو .۲۲۳/۱ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن امك عقاو ريغ كلذ نأ اوملس
 ناهرب :نبا هاكحو .ه١/٦ دمتعملا يف نيسحلا وبأ هلاق اذك رابجلادبع يضاقلا هاكح
 حرش يف راجنلا نباو ."”0ص ةدوسملا يف ةيميت نباو ١١4/1. لوصولا يف
 يشكرزلل طيحملا رحبلا :رظناو .نيملكتملا ضعب نع .؟894/1 رينملا بكوكلا
465 . 

 .4//181 يزارلل لوصحملا .05/1 دمتعملا 408/١. ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 .""4ص لوصفلا حيقنت حرش .۳۰۱/۱ يسخرسلا لوصأ .۲۲۱/۱ يدمآلل ماكحإلا
 ةدوسملا .7867/ ريرحتلا ريسيت .4717/7 جاهبإلا .78/5 لوصحملا نم ليصحتلا
 رصتخملا نايب .(ب/48 ةقرو) بجاحلا عفر .789/7 رينملا بكوكلا حرش ."0”ص

 ٠١۲/۴. عماسملا فينشت .500/4 طيحملا رحبلا 0١

 .رهاظ فيرحت وهو .«هنألو» لدب «الو» ش :يف (۲)

 .رهاظ فيرحت وهو .«ةداع» لدب «داع» ش :يف (۳)

 :لاوقأ ىلع سايق نع عامجإلا زاوج يف نويلوصألا فلتخا )٤(

 يبأ رايتخا وهو «ةعبرألا ةمئألا :مهنم روهمجلا هيلعو .عقاوو ءزئاج هنأ :لوألا لوقلا

 ءالالا ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ يبأو ۹/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا

 يف ناهرب نباو ٠٠٦/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلاو ۱۹١/١ ىفصتسملا يف يلازغلاو
 '=ء١/١۲۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ,.184/4 لوصحملا يف يزارلاو ١1١8/7 لوصولا

۹ 
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 کب | يبأ ٍةَماَمِإَك "”ُعوُقْوْلا : هِهاّطلاَو (وِرْيَغَك ٍراَوَجْلاِ ْعطَمْلا :ائ

 لاق .رصتخملا يف انهو ۰ ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «نيرثكألا نع هلقنو

 لوق وهو ةلاسرلا يف ف يعفاشلا هيلع صنو# : ٤٥١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا

 )6٤۷١(. ةرقف ةلاسرلا رظناو .«روهمجلا

 .عقاو ريغ زئاج :يناثلا لوقلا

 وهو «نظلا ةنظم يف ريثكلا قلخلا قافتا روصتي ال ذإ ؛نكمم ريغ هنأ :ثلاثلا لوقلا

 هب لاقو .سايقلا عنم يف امهلصأ ىلع هاينبت امهنكل ؛ِنِيَيرهاظلا مزح نباو دوواد لوق
 يف يدمألا هېسنو «ةيفنحلا نم رصتخملا بحاص مكاحلاو «ةلزتعملا نم يناشاقلا

 .ةيردقلا نم رشبم نب رفعج نع روصنم وبأ ذاتسألا هاكحو «ةعيشلل 511/١ ماكحإلا
 وهو» :(ب/۸٤ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .يربطلا ريرج نبا لوق وهو

 .«سايقلاب نيلئاقلا نم هنأل ؛- ريرج نبا يأ  هنم بیرغ
 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .الف ًالِإَو ءزاج ةيلج ةرامألا تناك نإ :عبارلا .لوقلا
 يعفاشلا يوربلا روصنم وبأ لاقو .«يسرافلا يلع يبأ بهذم رهاظ وهو» : 4

 بعشتت بعشتت عامجإلا روص ضعب نكل ءةداعلا يف كلذ ليحتسي ال يدنع» :(م۹۷/ت)

 كلذ ىلع عمجإلا عقاولا يف ف رظنلا ةقدو ءنظلا روهظ مدع دنع ليحتسيف «نونظلا اهيف

 . «ةداع ديعبلا نظلا

 145/١. ىفصتسملا ."۷۲ص ةرصبتلا .ء4/۲ دمتعملا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 .18١1/؟ لوصألا ىلإ لوصولا 505/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ . 8١ص لوخنملا
 .551/7 رينملا بكوكلا حرش 774/١. يدمآلل ماكحإلا .184/4 يزارلل لوصحملا
 عفر .785/ ريرحتلا ريسيت .۷۹/۲ لوصحملا نم ليصحتلا 01/١". يسخرسلا لوصأ

 جاهبإلا .۲۳٠ص يدنقرمسلل نازيملا 587/١. رصتخملا نايب .(ب/4۸ ةقرو) بجاحلا

 .117/ عماسملا فينشت ."84/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 7

 تاعامجإلا هذه نوكت نأ لامتحال ؛«عوقولا رهاظلاو» :بجاحلا نبا خيشلا لاق

 .انيلإ لقني ملو صوصنلا نع تردص
 يقهيبلا ىور) :ه١/۸۸ رصتخملا نايب ققحم نع مَن ربتعملا يف يشكرزلا. لاق

 لاق لَك هللا لوسر ضبق امل» :لاق دوعسم نبا نع شيبخل نب وز نع هننس يف
 متسلأ ءراصنألا رشعم اي :لاقف رمع مهاتأف .ريمأ مكنمو ءريمأ انم :راصنألا

 نأ هسفن بيطي مكيأف «سانلا مؤي نأ ركب ابأ رمأ ي هللا لوسر نإ نولوقت
 :هرصتخم يف يبهذلا لاقو .«ركب ابأ مدقتن نأ هللاب ذوعن :اولاقف ؟ ركب ابأ مدقتي
 . دج ةهذدئس)

 نب دعسو «مشاه ينبو يلع فلختب ؛عامجإلا ىلع ًالاكشإ يشكرزلا مامإلا دروأ مث

 -«صنلاب ليقف ؟ عامجإلاب وأ صنلاب تبث له ركب يبأ ةمامإ يف فلتخا :لاق مث داع
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 لوق وهو :ملسم حرش يف يوونلا لاق .ةباحصلا عامجإب هتيالو نأ ىلإ نورخآ بهذو
 .ها .ةةنسلا لهأ

 ضبق امل :يلع لاق» :لاق نسحلا نع ۱۸۳/۳ ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا یورو

 انايندل انيضرف ةالصلا يف ركب ابأ مدق دق ةي يبنلا اندجوف ءانرمأ يف انرظن اب يبنلا

 ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا رظناو .«ركب ابأ انمدقف اننيدل كك هللا لوسر يضر نم

 فلا

 نبا جرخأ» 194/١: يلازغلل نيدلا مولع ءايحإ ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا لاقو

 ابأ كيك هللا لوسر رمأ دقل» :لاق ّيلع ثيدح نم ةنسلا لهأ بهذم حرش يف نيهاش

 ام انايندل انيضرف - ضرم يب الو بئاغب انآ ام  دهاش ينإو «سانلاب يلصي نأ ركب
 .ها. «اننيدل ب يبنلا هب يضر

 ميدقت ىلع ةمألا عامجإ كلذ ىلع لدي اممو» 907/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاق
 ك هللا لوسر هبصن» :لاق نم مهنمف ءداهتجالا ةهج نم هنع هللا يضر ركب يبأ

 . «انايندل هاضرن نأ بجو اننيدل لع هللا لوسر هيضر نمو ؛ نيدلا دامع يهو ةالصلل

 ,لجو زع هللا نيد يف ًايوق هودجت ركب ابأ اهوُلَوُ نإ» :هلك ِهِلْوَنِب جتحا نم مهنمو
 ةتؤم ةوزغ يف نوملسملا عمجأ كلذكو .«هل دقعف هيضر نم مهنمو .«هندب يف ًافيعض

 لي هللا لوسر كلذ ىلع مهّرقأو ءداهتجالا ةهج نم ديلولا نب دلاخ ريمأت ىلع

 .ها .«مهيأر نم هبّوصو

 ."ال؟"ص ةرصبتلا .04/58 دمتعملا :يف سايقلاب اهوتبثأ ىرخأ تاعامجإ رظنا

 ىلإ لوصولا 505/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ .08١ص لوخنملا 143/١. ىفصتسملا
 بكوكلا حرش ۲۲٤/١. يدمآلل ماكحإلا .184/4 يزارلل لوصحملا . 6/1 لوصألا
 ريسيت .۷۹/۲ لوصحملا نم ليصحتلا 01/١". يسخرسلا لوصأ 551١/7. رينملا
 #/1١. عماسملا فينشت .191/" ريرحتلا
 .577"ص يدنقرمسلل نازيملا ١//68817. رصتخملا نايب .(ب/48 ةقرو) بجاحلا عفر

 ."9/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۳۷/۲. جاهبإلا

 محلو .همحل ىلع سايقلاب ريزنخلا محش ميرحت ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا عمجأ
 ٤[. :ةدئاملا] ©« ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح# : ىلاعت هلوقب مرح ريزنخلا

 سايقلاب ةرأف هيف تعقو اذإ تاعئاملا نم جريشلا وحن ةقارإ ىلع ًاضيأ ةباحصلا عمجأ
 .نمسلا ىلع

 54/١ ءاملاو نمسلا يف تاساجنلا نم عقي ام باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا ىور

 :لاقف نمس يف تطقس ةرأف نع لئس يي يبنلا نأ ةنوميم نع سابع نبا نع هدنسب
 . (مكنمس اولكو هوحرطاف اهلوح امو ءاهوقلأ»
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 ةيبرعلا ةغللا عمجمل ۲/۱ طيسولا مجعملا رظنا .مسمسلا تیز :وه جريشلا رع

 . رصمب
 .بهاذم هيف ؟ ثلاث ثادحإ مهدعب نمل لهف ؛نيلوق ىلع رصعلا لهأ فلتخا اَذِإ )١(

 ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ :مهنم روهمجلا هيلعو .ًاقلطم عنملا :لوألا بهذملا
 «44/5 دمتعملا يف نيسحلا وبأو ٠١8/5., لوصولا يف ناهرب نباو 0787 ص
 لوق اذه» :لاقو ٠٠١/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلاو ٠۳۲٠ص لوخنملا يف يلازغلاو
 هنإ) :يسارهلا ايكلإ لاق .«يعفاشلا باحصأ لوقو «هريغو مامت يبأك انباحصأ ةفاك
 «يربطلا بيطلا وبأ يضاقلاو «يشاشلا لافقلا هب مزجو «ىوتفلا هبو حيحصلا

 نب دمحم هيلع صنو «050/4 طيحملا رحبلا يف ام ىلع .«يفريصلاو ؛ينايورلاو
 ريرقتلاو 4590/6 ريرحتلا ريسيت ىف امك هنع هللا يضر ةفينح يبأ باحصأ نم نسحلا
 ٠ ١ ١ ۱6۳/۳ ريبحتلاو

 ماكحإ يف يجابلاو ٤٤/١ دمتعملا يف نيسحلا وبأ هبسن .زاوجلا : يناثلا بهذملا
 2179/4 لوصحملا يف يزارلاو 2144/١ ىفصتسملا يف يلازغلاو ٠٠۴/١ لوصفلا :

 ماكحإلا يف ةبسنلا هذه مزح نبا ركنأو ءرهاظلا لهأل قي ماكحإلا يف يدمآلاو

 ۱۰۸/۲ لوصولا يف ناهرب نباو ۰۳۸۷ص ة ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسنو 2

 جاهبإلا يف يكبسلا نباو ۲۲۷/۱ ماكحإلا يف يدمآلا هبسنو .نيملكتملا ضعبل

 .ةعيشلا ضعبلو «ةفينح يبأ باحصأ نم ةفئاطل ۲

 يف يسخرسلا لاق لب «خيحص ريغ ةيفنحلا ىلإ اقلطم ثلاث لوق ثادحإ زاوج ةبسن

 نباو «مامهلا نبا ركذو .«زاوجلا مدع اندنع بهذملا نإ) ١ هلوصأ
 رصع دعب اميف نيلوق ىلع مهفالتخا ناك نإ هزوج ةيفنحلا ضعب نأ :روكشلادبع
 دنع ثلاث ثادحإ زوجي الف ةباحصلا نم نيلوق ىلع راصتقالا ناك نإ امأو «ةباحصلا

 .روهمجلاك ةيفنحلا عيمج

 ريرقتلا .8/5"5 تومحرلا حتاوف عم توبثلا ملسم .؟0٠56/* ريرحتلا ريسيت :رظنا
 #/١5417. ريبحتلاو

 ءًامارح نوكيف ءًاقراخ ناك هيلع اوعمجأ ام عفر هنم مزل نإ .ليصفتلا :ثلاثلا بهذملا
 ماكحإلا يف يدمآلاو ء١/1۲۸ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هراتخا ام وهو .زاج الإو
 :ةيئاجلا هترابع يف رصتخملا يف انهو «١5ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ء١
 يف يفارقلاو ٤٠١/١ جاهبإلا هحرش عم جاهنملا يف يواضيبلاو .«ليصفتلا حيحصلاو»
 نباو «97 - ۹۲/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو "٠۲ص لوصفلا حيقنت حرش
 لخدملا يف ناردب نباو ٤٠۳١/١ جاهبإلا يفو (أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا

 = )۱۸١١(. ةرقف ةلاسرلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا مالك ىضتقم وهو .۲۸۲ص
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 .44/؟ دمتعملا ."87ص ةرصبتلا 481/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 ىلإ لوصولا ."١5ص لوخنملا 194/١. ىفصتسملا 60/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ
 ماكحإلا .157/54 يزارلل لوصحملا 0850/١. مزح نبال ماكحإلا ٠١8/5. لوصألا

 ةقرو) بجاحلا عفر .41/؟ جاهبإلا ٥4/۲. لوصحملا نم ليصحتلا ۲۲۷/١. يدمآلل

 .180/# ريرحتلا ريسيت .۳۱۹ 230/١ يسخرسلا لوصأ .(أ/14 ةقرو) «(ب/۸
 حرش ."96"ص لوصفلا حيقنت حرش ."56ص ةدوسملا ٠٤١/١. ريبحتلاو ريرقتلا

 نايب .554/7 رينملا بكوكلا حرش .۲۴۰/۲ تومحرلا حتاوف .97/# ةضورلا رصتخم
 VY عماسملا فينشت .۳۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 510/١. رصتخملا

 ناردب نبال دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .١49ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا
 .٦۷ص لوحفلا داشرإ .۲۸۲ص

 :ٍناعم ىلع قلطيو ءشوُرأ عمج «ءارلا نوكسو ةحوتفملا ةزمهلاب شرألا

 .هوحنو حْرجلا -
 .روسكلا شرأو «تاحورجلا شرأ هنمو :ةيدلا -

 .سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا يف لاملا نم بجو ام -

 ىنعملا اذهو .ةميقلا رشعب ردقي و .بيع هيف رهظ اذإ عيبملا نمث نم درتسي ام -
 مجعم ٠٠٠/۲. تومحرلا حتاوف :رظنا .بجاحلا نبا خيشلا نم دوصقملا وه ريخألا

 .رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل ٠۴/١ طيسولا مجعملا .6 ٤ص ءاهقفلا ةغل

 :دوعسم نباو يلع نع يورملاف «بيع اهب دجو مث ركبلا ةيراجلا يرتشملا ئطو اذإ
 .اهدر عنمي ةيراجلا ءطو نأ

 ءاناجم اهدرب لوقلاف .ةراكبلا شرأ عم ةيراجلا دري :تباث نب ديزو رمع نع يورملاو

 .هيلع ةجح مهعامجإب ىفكو «ةباحصلا ليواقأ فلاخ ثلاث لوق شرأ الب يأ
 لاثملا اذه يفو :ظفاحلا انخيش لاق» #/١47: ريبحتلاو ريرقتلا يف جاحلا ريمأ نبا لاق

 تحصف نوعباتلا امأو ءمهنع تبثي مل ةباحصلا نم كلذ مهنع ىوري يذلا نإف ؛رظن

 .ةثالثلا لاوقألا مهنع

 نسحلا نع يورو «زيزعلادبع نب رمع نع  اهدر عنمي ةيراجلا ءطو نأ يأ :لوألا
 .يرصبلا

 ءحيرشو «بيسملا نب ديعس نع - ةراكبلا شرأ عم ةيراجلا دري نأ يأ : يناثلاو

 .ريثك ددعو «نيريس نب دمحمو
 ءاهقف نم وهو يلكعلا ثراحلا نع - ةراكبلا شرأ ريغب اناجم اهدري نأ يأ :ثلاثلاو

 1 .ها .«يعخنلا ميهاربإ نارقأ نم ةفوكلا
 =نإ :نالوقي اناك يعخنلاو احيرش نأ رذنملا نبا هلقن يذلاو» : جاحلا ريمأ نبا لاق مث

 كلف
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 “رات “ٌناَمْرجْلاَف ُةَمَساَقُمْلا :َليِقَو ُهَّلُك لاما :َليِق «خألا َعَم َدَجْلاَكَو

0) 

(۲) 

 رشع فصن اهعم درو اهدر ابيث تناك نإو ءاهتميق رشع اهعم درو اهدر ًاركب تناك
 ةرشع اهعم دري هنأ بيسملا نبا نع لقنو ءًاضيأ ىليل يبأ نبا نع هلقن مث ءاهتميق
 بيعلا كلذ عضي ام ردق يرتشملا نع عضوي :لاق هنأ يلع نع انيورو :لاقو «ريناند

 «نامعنلاو بوقعيو قاحسإو يروثلاو يرهزلاو نيريس نبا لاق هبو ءاهنمث نم ءادلا وأ

 اهدر اركب تناك نإو ءًائيش اهعم دري الو اهدر ابيث تناك نإ يعفاشلاو كلام نع لقنو

 نم بيعلا اهصقن امب عجري لب ءاهدري ملو كلام دنع اهنمث نم ضاضتفالا اهصقن امو
 «شرألا لذبو درلا زاوج ىعفاشلا بهذم نإ :ىكبسلا نبا لاقو .ىعفاشلا دنع نمشلا

 عوجرلاو «كاسمإلا ىلإ وعدي نم باجي حيحصلاف احاشت نإف «شرألا ذخأو ءاقبلاو
 لاق امك اهدري ال نيتياور بيثلا يف دمحأ نع ةمادق نبا ىكحو «ميدقلا بيعلا شرأب
 اهنأو ءيعفاشلاو كلام لاق امك ءىش الب اهدريو «- ةيفنحلا :يأ  انباحصأ

 ١ ١ .ها .(ةحيحصلا

 .(ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر /١47. ريبحتلاو ريرقتلا 091/١. رصتخملا نايب :رظنا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۴٠/۲. تومحرلا حتاوف .558/؟ رينملا بكوكلا حرش

 .دعسلا ةيشاح عم 5

 .«نامرحلاف» لدب «نامرحلاو» ش : يف

 :نيبهذم ىلع ةوخإلا عم دجلا ثيروت يف ةباحصلا فلتخا

 مهطقسي امك تاهجلا عيمج نم تاوخألاو ةوخإلا َعيمج ٌّدجلا ُطِقْسُي :لوألا بهذملا
 هللا يضر ريبزلا نب هللادبعو «سابع نب هللادبعو «قيدصلا ركب وبأ لاق هبو .بألا
 يبأو ءذاعمو «ءادردلا يبأو «بعك نب يبأو ءةشئاعو «نامثع نع كلذ يورو «مهنع

 نب رباجو «نيصُح نب نارمع نع ًاضيأ يكحو «مهنع هللا يضر ةريره يبأو «ىسوم
 هبو «ديز نب رباجو «سوواطو .ءاطعو .تماصلا نب ةدابعو «ليفطلا ىبأو «هللادبع

 ‹«حيرش نباو «ينزملاو «ةفينح وبأو «دامح نبا ميعنو ءروث وبأو «قاحسإو ةداتق لاق
 .رذنملا نباو ءدوادو «نابللا نباو

 نب ديزو «دوعسم نباو «ّيلع لاق هبو .مهبجحي الو «هعم نوثري : يناثلا بهذملا

 ءدمحمو «فسوي وبأو «يعفاشلاو «يعازوألاو «كلام لاق هبو .مهنع هللا يضر تباث

 لهأو «ةنيدملا لهأ لاق هبو ءدمحأو ديز بهذم وهو «حيرشو «ةمقلعو «قورسمو
 .ملعلا لهأ رثكأو .ديبع وبأو «ةاطرأ نب جاجحلاو «يعخنلاو «ماشلا

 دهتجملا ةيادب )١۷۳١(. مقر ةلأسم اهدعب امف ۲۸۲/۹ مزح نبال ىلحملا :رظنا

 .اهدعب امف 1٤6/۷ ةمادق نبال ينغملا ۳

 =لاثملا اذه يفو : ظفاحلا انخيش لاق» ۱٤١/١: ريبحتلاو ريرقتلا يف جاحلا ريمأ نبا لاق
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 يفّنلاب ٌميِمْعَّتلاَف . ِضْعَبْلا يِف ذ :َليِقَو ُرَبَتْعن :َليِق '”ٍتاَراَهطلا يف ةّينلاَكَو

 «ُقَرَمْلاَ ال : زق .اهب ُحَمُْب :ليق ”ةسْمَكْلا بوبقلاب خشقلاكو . "كل
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() 
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 ركب يبأ نع :مهل هبجح ةباحصلا نع ةروهشملا ةثالثلا لاوقألا نإف ؛رظن ًاضيأ

 ىلإ مهضعب عجر مث مهريغو ريبزلا نباو «سابع نباو ءنامثعو ءرمعو «قيدصلا
 «بلاط يبأ نب يلعو «تباث نب ديز نع هنامرح ءاجو ءرثكألا لوق وهو ةمساقملا

 .ةمساقملا ىلإ يلعو ديز عجر مث «منغ نب نلمحرلادبعو

 ثلاثلا نالطب ىلع مهدعب نم عامجإ تبثي نأ الإ مهللا :- جاحلا ريمأ نبا يأ - تلق

 ؛عمسي الف هيلع عمجمل ًاعفار اثلاث نوكي مهدعب نم دعب هب لوقلاف ءنامرحلا وه يذلا

 .ها .ة6قباسلا فالخلا عفري قحاللا عامجإلا نأ ىلع ءانب

 دهتجملا ةيادب )١170(. مقر ةلأسم اهدعب امف ۲۸۲/۹ مزح نبال ىلحملا :رظنا
 ريبحتلاو ريرقتلا 041/١. رصتخملا نايب .اهدعب امف 554/9 ةمادق نبال ىنغملا 7/1
 ةيشاح عم ۳۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(/44 ةقرو) بجاحلا عفر .147/6
 .8"7/؟ تومحرلا حتاوف .دعسلا

 .«تاراهطلا» لدب «ةراهطلا» ش :يف

 .روهمجلا لاق هبو مميتلاو لسغلاو ءوضولا ينعأ اهعيمج يف ربتعت :تاراهطلا يف ةينلا
 ميمعتب لوقلا امأو .يعازوألاو ةفينح يبأ لوق وهو هريغ نود مميتلا يف ةينلا ربتعتو
 .ثلاث لوقف «تاراهطلا نم ءيش يف ربتعت ال نأ وهو «يفنلا

 راطوألا لين ٠١/١. ماكحألا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ 1١1١/١. يرابلا حتفلا :رظنا

 019/١. رصتخملا نايب .48ص حالفلا يقارم ىلع يفنحلا يواطهطلا ةيشاح ١.
 .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر

 :يه جاوزلا دقع اهب خسفي يتلا بويعلا

 ببسيو «ضيبأ ارشق مسجلا يف ثدحُي ضرم ءءارلاو ءابلا حتفب :يصّرَبلا ١

 .5١٠ص ءاهقفلا ةغل مجعم .8١١ص بغارلا تادرفم :رظنا .املؤم اكح ضيرملل

 ةدش نم محللا رثانتيو «فارطألا هنم تفاهتت «ليبو ءاد ءميجلا مضب :ماذُجلا  ؟

 .١15١ص ءاهقفلا ةغل مجعم ١. ٍطيسولا مجعملا :رظنا ی

 ةيلوقلا تافرصتلا نايرج هرهظمو «ةفآل ؛لقعلا لاوز «ٌّنَجُْي َّنُج ردصم :نونُجلا -
 .ءالقعلا جهن ريغ ىلع ا

 ءاهقفلا ةغل مجعم .٠٠۲ص بغارلا تادرفم .۷٠٠ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا
 . ۷٣۱۹ص

 نم يلسانتلا وضعلا عطق هب داريو .هعطق :ءيشلا بج نم «ميجلا حتفب :ّبَجلا - ٤
 .694١ص ءاهقفلا ةغل مجعم .۱۸۲ص بغارلا تادرفم :رظنا .ركذلا

 = «نونعم وهف ءهبيصُي ضرمل ؛عامجلا نع زجع :َهَّنُع لجرلا َّنُع ردصم :ةّنْعلا ©

 ظ/ه
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 ٠۳۲/۲ طيسولا مجعملا :رظنا .لاجرلا يهشت ال :ةنيثِع ةأرما :لاقيو .نيّنِعو «نينَعو
 .۳۳۲ص ءاهقفلا ةغل مجعم .رصمب ةيبرعلا ةغللا نجم

 وهو ءَنْرَق اهجرف يف ناك اذإ ؛انرق ةأرملا تَنِرَق «ءارلاو فاقلا جتفب : :نّرّقلا

 ةغل مجعم .۷٩1ص بغارلا تادرفم :رظنا .ركذلا جولو نم ةعنام ةَدُع وأ ع

 .۱٦۳ص 0

 جرف دادسنا وهو . .اهجرف محتلا اذإ :ةأرملا تقّيَر ردصم ء«ءاتلاو ءارلا حتفب :قت : قّترلا -

 . "١4ص بغارلا تادرفم :رظنا .عامجلا هعم نكمي ال لكشب اهوحنو ةَلَضَعِب مل

 .۲۱۹ص ءاهقفلا ةغل مجعم

 ةنعلاو «بّجلاو .نونجلاو «ماذجلاو ‹صربلا : يه يتلا ةسمخلا بويعلاب حاكتلا خسف

 .ةجوزلا يف ىَّنَّرلاو ِنَرَقلا عم نونجلاو «ماذجلاو «صربلا :ىلوألا ةثالثلاو «جوزلا يف

 اهنم ءيشب خسفلا مدع ىلإ مهضعب بهذو .ةسمخلا بويعلاب خسفلا ىلإ مهضعب بهذ
 .ثلاث لوق ضعب نود ضعبب خسفلا وهو «قرفلاب لوقلاف
 ةجوزلاو جوزلا نيب بويعلا هذه يف ٠١/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا قرفي مل
 .هيلإ انرشأ ام لثمب لاقو ينازاتفتلا هيلع بقعتو

 رصتخملا ىلع .دضعلا حرش .(أ/48 ةقرو) بجاحلا عفر 401/١. رصتخملا نايب :رظنا

 .اهدعب امف ۱۷/۷ يليحزلا ةبهو روتكدلل هتلدأو يمالسإلا هقفلا .۲

 . تنس لدب هُثْلُقلا» ش : يف

 ألل لاملا عيمج ثلث نأ ىلإ مهضعب بهذ «ثاريملا يف ةجوزو جوز عم نيوبألاكو

 «قرفلاب لوقلاف ءمألل ةجوزلا وأ جوزلا بيصن دعب يقب ام ثلث نأ مهضعب بهذو
 ةروصلا يف يقابلا ثلثو «نيتروصلا ىدحإ يف هلك لاملا ثلث مألل نوكي نأ وهو

 4١/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 097/١. رصتخملا نايب :رظنا .ثلاث لوق «ىرخألا
 .دعسلا ةيشاح عم

 روتكدلل هتلدأو يمالسإلا هقفلا “/١57. ريبحتلاو ريرقتلا .(//44 ةقرو) بجاحلا عفر

 .اهدعب امف ۳٠٤/۸ يليحزلا ةبهو

 .«بويعلا» ةدايزب .«بويعلا ضعبب» ش «أ :ةرابع

4۸٦ 



 . “ذم ٍةَروُص لك يف

 ْوَل اَمَك . ياللا ٍفالخب يم ."”عامجإل َةَمَلاَحُم لوألا ن ٣  ۶ ۹د ەچ 4 0 0

 حصيو ‹ لَهي : ليِفو .بِئاّعلا ْعْيَب حصي الو ٌىَمِذِب ٌمِلْسُم ر : ليف ‹

 .قامتاب هسَكَعَو «ٌّحِصَي الَو ءُلَتْقُي َْتْمُي ْمَل .  2 4 oraر س ٍ

 مَع : الق .”عاَمجإلا فلاح ْدَقَك ءّدَحَأ لصف مل “و َلَّضَم :اولاق
 ُنَّقَحَتَيَو .ُدّدَجَتَت ةَعَقاَو يف ُلْوَقْلا َعَتَتْم َعَتَتْما الإ ديت ًالْؤَق َسْيَل هب ٍلْوَمْلا

 ام عفري ثلاثلا لوقلا ناك نإ يأ ءليصفتلا ةلأسملا هذه يف بجاحلا نبا دنع حيحصلا )١(

 عفري اناجم درلا وهو ثلاثلا لوقلا نإف ءركبلا ءطوك .عونمم وهف «هيلع نالوقلا قفتا
 .شرأ ريغ نم درلا عانتما ىلع اقفتا امهنأل ؛هيلع اقفتا ام

 دق امهنأل ؛هيلع اقفتا ام عفري دجلا نامرح وهو ثلاثلا لوقلا نإف ‹«خألا عم دجلاكو

 .دجلا نامرح مدع ىلع اقفتا

 اقفتا دق امهنإف ؛هيلع اقفتا ام عفري ميمعتلا يفن وهو ثلاثلا لوقلا نإف «تاراهطلاكو
 .ضعبلا ىف اهطارتشا ىلع

 ءزئاج وهف .هيلع اقفتا امل ًاعفار ثلاثلا لوقلا نكي مل نإو يأ «زئاجف الإو» :هلوقو
 ًاعفار نكي مل ضعب نود بويعلا ضعبب خسفلا وهو ثلاثلا لوقلا نإف حاكنلا خسفك
 .ةروص يف نيلوقلا نم لكل اقفاوم نوكي هنإف ءهيلع اقفتا امل

 ثلثو ؛نيتروصلا ىدحإ يف لاملا عيمج ثلث مألل نأ وهو ثلاثلا لوقلا نإف «مألاكو
 .ًايهذم نيتروصلا نم لك يف قفاوي ىرخألا ةروصلا يف يقابلا

 ٠١۸/٤. يزارلل لوصحملاو ١4٤ص ةلأسملا هذه نم )١( مقر شماه :رظنا

 حرش .5586ص لوصفلا حيقنت حرش ٤٠١/۲. جاهبإلا .۲۲۸/۱ يدمآلل ماكحإلا
 مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .(أ/484 ةقرو) بجاحلا عفر .۳ - ۹۲/۳ ةضورلا رصتخم

 .۲۸۲ص دمحأ

 .«عامجإل ٌةفلاخم» لدب «عامجإلل ٌفلاخم» ش :ةرابع (۲)

 .2َمِيْمَق١ لدب «ُمَئْمْيَق» أ :يف (6)

 .رهاظ فيرحت وهو .او» لدب «وأ»أ :يف (6)

 دحاو لصفي ملو ءًالثم ةسمخلا بويعلا نيب لصف ثلاثلا لوقلا :ًاقلطم نوعناملا لاق (ه)
 بجاحلا عفر :رظنا .عامجإلل ًافلاخم لصفلاب لوقلا نوكيف «نيقيرفلا نم
 رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم 40/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/44 ةقرو)
6/1 . 

 كني



 . ی اَعْلاَو و يذلا يتلاعب

 ٌةَيِطْخَت ٌعِنَتْم هلا :اتلُ .ةمألا لك ْمُهَو «قيرك لَك ةتلخن د مرسي :اولاق

 اَهَنأ “ایز ليِلَد مُهفالَيخا :"رخآلا .هَْلَع اوُقَمَتا اَميِف ألا ّلُك
 رت لب ليلك وه مش ولو ويف اوني مآ كنت ا :اَنْلُق .ٌةيِداَهِتَجا

 . هله ينام ٍعاَمْجإ

 م مالا ِةَلَأْسَم يف َنيِريِس نبا َلاَق ْدَقَو .َعَكَو امل ركأل ناگ ول :اولاق
 ِبوُيْعْلاَك اَهّنأل :اَنْلُق .61/54] / . رخ َسْكَعَو .ِساّبَع نبا لَم باو جور

 لوقلا مدعو «لصفلاب امهنم دحاو لقي مل نيقرفلا نأب بجاحلا نبا خيشلا باجأ )١(
 ؛لصفلا يفنب ًالوق لصفلاب لوقلا مدع ناك ول هنأل ؛لصفلا يفنب ًالوق سيل لصفلاب
 لوقلا مدع نأل ؛قبس نمل لوق اهيف نكي مل ةددجتم ةعقاو يف مكحب لوقلا عنتما
 يتلأسمب كلذ ققحتيو .عامجإلل ًافلاخم لصفلاب لوقلا نوكي الف «مدعلاب ًالوق سيل

 .لصفلاب نيقيرفلا نم دحاو لقي مل نإو ءلصفلا امهيف زوج ثيح «بئاغلاو يمذلا
 زاوج ىلع اوعمجي مل «لصفلا مدعب لوقلل ًامزلتسم لصفلاب لوقلا مدع ناك ولف
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .نيتلأسملا يف ليصفتلا
 .ه١/٤۹ رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم كاذب

 بجاحلا عفر :رظنا .ًاقلطم ثلاث لوق ثادحإ زاوجب لئاقلا بهذملا باحصأ مه (؟)
 رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/44 ةقرو)

۱/. 

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 1 048/١. رصتخملا

 ؛ًاعنتمم ثلاثلا لوقلا ثادحإ ناك ول :اولاق اقلطم ثلاث لوق ثادحإ زاوجب نولئاقلا (5)
 ةباحصلا فلتخا دقو .هنع ًايهنم نوكي ام راكنإ نيدهتجملا ةداع نأل ؛عقو اذإ ركنأل
 عيمج ثلث مألل» :امهنع هللا يضر سابع نبا لاقف .نيوبأو ةجوز وأ جوز ةلأسم يف

 وأ جوزلا ضرف دعب يقابلا ثلث مألل» :نوقابلا لاقو .«نيتروصلا يف لاملا
 ها. «ةجوزلا

 عيمج ثلث مأللا» : جوزلا ةروص يف نيريس نب دمحم لاقف .ًاثلاث ًالوق نوعباتلا ثدحأو

 نب ديزي وه  رخآ يعبات سكعو .«يقابلا ثلث مألل» :ةجوزلا ةروص يفو .«لاملا

 =ثلث» :ةجوزلا ةروص يف مألل لاقف ۲۲۸/١ يقهيبلل ىربكلا نئسلا يف امك نوراه

SAA 



 . "”"”ءاَمْجإل IES يو َقَسْمَحْلا

 دلع 121 ليوا زأ رح ٍليِلَد ُتاَدخِإ ُروَجَي (ةلأشم»
 , )٤( کألا

 ت

 :رظنا .دحأ ركني ملو «.«يقابلا ثلث» :جوزلا ةروص يفو ..؛لاملا عيمج
 3 .دعسلا ةيشاح عم ٤٠/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(1/44 ةقرو) بجاحلا
 .578/5 ىقهيبلل ىربكلا ننسلا .۹۷ 8945/١ رصتخملا

 )١( .«عامجإل» لدب ؛عامجإللا ش :يف ٠
 - ىلوم ءيرصبلا ءركب وبأ ءءالولاب يراصنألا نيريس نب دمحم :وه نيريس نبا
 ءايؤرلا ربعو .هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف مامإلا ءريبكلا يعباتلا «كلام نب سنأ
 ءاضقلا ىلع ديرأو ءءاضقلاب هنم ملعأ ة ةرصبلاب نكي مل ءعرولاو دهزلا يف ف مدقملاو

 ةنس يفوتو هاا“ ةنس دلو .ًازازب ناكو ءماشلا ىلإ برهف ١١١ هتمجرت رظنا .ه

 دادغب خيرات 4 نايعألا تايفو :يف  .۳۳٠/١ةركذت .75/؟ ءايلوألا ةيلح

 ظافحلا ١/ .۷۷ظافحلا تاقبط ص١".

 ؛ةسمخلا بويعلاك ةلأسملا هذه نأل ؛دحأ ركني مل امنإ هنأب بجاحلا نبا خيشلا باجأ (0)
 .(أ/٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .هيلع اقفتا امل اعفار نوكي ال اهيف ثلاثلا لوقلا نأل
 ١//091. رصتخملا نایب .٠5/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 أ :نم ةطقاس 'رخآ ليوأت وأ» ةرابع (۳)

 حرش يف يفارقلاو ١١/۲ دمتعملا يف نيسحلا وبأ :مهنمو نييلوصألا ضعب فاضأ )٤(
 عماسملا فينشت حرشب عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ۳۳۳٠ص لوصفلا حيقنت

WFةلعب عامجإلا لهأ للع اذإ هنأ ةلأسملل ۷۷ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو  
 نأل كلذ ؛بجاحلا نبا اهركذي ملو ؟ىرخأ ةلع ثادحإ مهدعب نمل زوجي له
 .نيتلعب مكحلا ليلعت ليلعت زاوج يف فالخلل ّدشأ نوكي دق ةروصلا هذه يف فالخلا

 .«رخآ ليوأت وأ ءرثكألا دنع رخآ ليلد ثادحإ زوجي» ش ةرابع )٠(
 نمل زوجي لهف «هيلع رقأ اليوأت اوركذ وأ .مكح ىلع ليلدب نوعمجملا لدتسا اذإ ١(

 ؟ ليوأت وأ ليلد ثادحإ مهدعب

 قرخو «هيلع اوعمجأ ام لاطبإ يضتقي هنأل ؛زجي مل هلاطبإو «لوألا ءاغلإ هيف ناك نإف
 :مارح عامجإلا

 :لاوقأ ىلع هيف ءاملعلا فلتخا دقف كلذ هيف نكي مل نإو
 نيسحلا وبأو «يزارلا ميلسو «يفريصلا :مهنم نورثكألا لاق هبو .زاوجلا :لوألا لوقلا
 ‹«يزارلا رخفلاو ‹يرصبلا

۸۹ 



 هاكحو «مهريغو «يشكرزلاو «مامهلا نباو ءيكبسلا نباو «بجاحلا نباو «يدمآلاو =

 ىلإ روهمجلا بهذ» ۲۴٠/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق .ةيعفاشلا رثكأ نع ناطقلا نبا

 . ؟هزاوج
 مامإلاو ءناطقلا نبا هلاق امك ةيعفاشلا ضعب لاق هبو .زاوجلا مدع :يناثلا لوقلا
 .۷۷ص لوحفلا ذاشرإ' يف يناكوشلاو 2088/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا

 لهآ لوأت اذإ» :۳۲۹ص ةدوسملا يف ةيميت نبا خيشلا هلاق ام ًاقح بيرغلا نمو

 نإو ءهاوس ليوأت ثادحإ زجي مل ءهادع ام داسف ىلع اوصنو «ليوأتب َةيآلا عامجإلا

 لاطبإ هيف نكي مل اذإ ناث ليوأت ثادحإ زوجي :مهضعب لاقف كلذ ىلع اوصني مل

 وه اذهو «ثلاث بهذم ثادحإ زوجي ال امك كلذ زوجي ال :مهضعب لاقو «لوألا

 رظانلا ةضور يف امل فلاخم اذهو .«هريغ انبهذم لمتحي الو «روهمجلا هيلع يذلا
 ىلإ لخدملاو ۸۹/١ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرشو ءرطاخلا ةهزن عم 0
 .٤۲۸ص ناردب نبال دمحأ مامإلا بهذم

 .هبسني ملو 584 ص لخدملا يف ناردب نبا هاكح .فقوتلا :ثلاثلا لوقلا

 مزح نبا هب لاق .زوجي الف هريغ نيبو «هثادحإ زوجيف صنلا نيب ليصفتلا : عبارلا لوقلا
 .هريغو

 يفخلا نيبو ءزوجي الف رماظلا ليلدلا نيب ليصفتلا : سماخلا لوقلا

 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا هلاق .نيلوألا ىلع هئافخ زاوجل ؛زوجيف

11 . 

 نوقباسلا ضرعتي مل اذإ هلك اذه «ليلدلا يف مالكلا لثم ةلع ثادحإ يف مالكلاو
 «مهتفلاخم زجت مل هداسف ىلع وأ «هيف كش الف هتحص ىلع اوصن نإف ؛ليلدلا كلذل

 .كلذ ىلع اوصني مل ثيح عازنلا لحم امنإو
 ١129/4. يزارلل لوصحملا .051/؟ دمتعملا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 نم ليصحتلا ۲١/١. يدمآلل ماكحإلا 1١1/5 - ١١5. لوصألا ىلإ لوصول

 ةهزن عم ۴۷۷/١ رظانلا ةضور .۳۳۴ص لوصفلا حيقنت حرش ٦۷/۲. لوصحملا <
 ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠۴/۳. ريرحتلا ريسيت .۸۹/۳ ةضورلا رصتخم حرش .رطاخلا
 .دعسلا ةيشاح عم ٤١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١//091. رصتخملا نايب .(/

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ٠٤١/۳. عماسملا فينشت .559/7 رينملا بكوكلا حرش
 دئاوز ."78ص ةدوسملا ۲ تورلا حتاوف .678/4 طيحملا رحبلا .5"5 ص
 لوحفلا داشرإ .584ص دمحأ مامإلا بهذم ُُ لخدملا ."55ص يونسإلل لوصألا

 .الالص
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 ٍلَرَي ْمَلَو .ٌرِكْنأل ْرُجَي ْمَل ول :اًضِئََو اج ْمُهَل ةَملاَحم ذل ا
 .ِتآايوْأَنلاَو لالا َنوُجِرْحَتْسَي َنوُدَحَأَتُمْلا

 َمِرَل آلِإَو ."ااوُقَمْتا اَميِف `" لّووُم اف .نييؤملا ليس يع عا اوا م1 ر 0 كه VAs 3 الأ ر ایا
 ادت أ يف غنت

 cey . 03 (OD ors يأ OA Ser م بأم :اًول
 َنْوَهْنَيَو# :ِهِلْوَقِب ''”ضَراَعُم :ائلق . ١ «ٍفوُرَِملاِ نورما :اول

 .ُهْنَع اول ارم ناک “ولف درمل نع

 0 0١ َدْعَب لوألا ٍرْضَعْلا يلو ٍدَحَأ ىَلَع ىنا رضعْلا قاق (ُةَلَأْسَم)

 ك ۹

 ُضْعَب َلاَقَو .ٌعْيَتْمُم : ٌيِلاَرَمْلاَو ماَمإلاَو ءُدَمْحَأَو ءٌيِرَعشألا لاق

 .ءالمإلا دعاوقل فلاخم هنأل ؛رهاظ فيرحت وهو .؛ٌلوَوُم» لدب هُلّوَأُم» ش :يف )١(
 الإ ةدايزلا هذه نم ةيلاخ خسنلا عيمجو .«هيلع» ةدايزب .«هيلع اوقفتا اميف» ش :يف (؟)

 .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ةخسن

 .ال؟ :ةيآلا ةبوتلا ةروس (۳)

 .«ضَراَعُما لدب «ضَراَعُيا أ :يف (54)

 ,ال؟ :ةيآلا ةبوتلا ةروس (6)

 .«ولف» لدب «ولو» أ : يف )5

 « مهنيب فالخلا رقتساو «نيلوق ىلع ةلأسم يف لوألا رصعلا لهأ فلتخا اذإ (۷)
 لمأ قفتي نأ عنتمي له «نيفابلل بهذم رخألاو «ضعبل ًابهذم نيلوقلا دحأ راص
 :نيلوق ىلع هيف اوفلتخا ؟ال وأ نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا
 مامإو ءينالقابلا يضاقلاو «يرعشألاو ءدمحأ مامإلا :لاق هبو .عنتمي : :لوألا لوقلا

 «يفريصلا ركب وبأو «ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نباو ؛مامت وبأو «ينيوجلا نر
 «يدمآلاو «ناطقلا نباو «يِذوُرَوْرَمْلا دماح وبأو ‹يربطلا يلع وبأو «ةريره يبأ نب

 هللا يضر يعفاشلا لیمو ن 4514/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاقو «ىلعي وبأ اار
 نيملكتملا روهمج ن رع ينالقابلا يضاقلا هلقنو « .(اذه ىلإ هيرجي ام ءانثأ يف هنع

 يزاريشلا لاقو : رشا رثكأو « مهرثكأ لوق وهو» :يزارلا ميلس لاقو .ءاهقفلاو
 .ها . «انباحصأ ةماع لوق يف ًاعامجإ ةلأسملا رصت ملا :۳۷۸ص ةرصبتلا يف

۹۱ 



(1) 
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 ئ "يلوا ٌمَأ يِف ٍفاليخالاَك ‹"ليِلَقْلا يِف الإ ٌديِعَب ُهَنَأ ُقَحْلاَو

 «فسوي وبأو «نسحلا نب دمحم :مهنم ةيفنحلا رثكأ :لاق هبو .زوجي :يناثلا لوقلا

 «يجابلا هراتخاو «يعفاشلا باحصأ نم ريثكو «ةيكلاملا رثكأو «مهريغو يخركلاو

 نباو ريبكلا لافقلاو «هعابتأو يزارلا رخفلاو «يرخطصإلاو «يفارقلاو «بجاحلا نباو
 «باطخلا وبأو «بيطلا وبأ يضاقلاو «يبساحملا ثراحلاو «غابصلا نباو ءَناَرْيَخ

 يف يزاريشلا هراتخاو «مزح نبا مزج هبو .ةلزتعملاو ةفينح يبأ نع لقُّتو «يفوطلاو

 جاهنملا يف يواضيبلا هراتخاو 978*2ص ةرصبتلا يف هرصنو ء67 - 68١ ص عمللا

 نع 575/4 طيحملا رحبلا يف نيلوقلا يشكرزلا مامإلا لقنو «لوسلا ةياهن عم ۲

 .«لوألا امهحصأ» :لاقو يعفاشلا مامإلا

 .ةجحب سيل هنإ :ةمذرش تلاقو .ةجح هنإ :نورثكألا لاقف ءاوفلتخا نوزّوجملا مث

 ةرصبتلا 401/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 ىلإ لوصولا ."٠۲*ص لوخنملا 507/١. ىفصتسملا .087  ها١ص عمللا .۳۷۸ص

 نبال ماكحإلا ۲۴۳/١. يدمآلل ماكحإلا ١18/5. يزارلل لوصحملا .507/؟5 لوصألا

 يسخرسلا لوصأ ٠٤/١. دمتعملا ه9 يجابلل لوصفلا ماكحإ 50/١. مزح

 ء(آ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ۲۸٦/۲. لوسلا ةياهن .۲۳۲/۳ ريرحتلا ريسيت ١..

 ةدوسملا ."۲۹ص لوصفلا حيقنت حرش 500/١. رصتخملا نايب .(ب/ه٠ ةقرو)

 حرش .٥٤ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .۲۷۲/۲ رينملا بكوكلا حرش .٠۳۲ص

 داشرإ .55/5 طيحملا رحبلا ٠۲٠/۳. عماسملا فينشت .940/# ةضورلا رصتخم

 .٦۷ص لوحفلا

 يف الإ ديعب نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ قافتا نأ قحلاو :بجاحلا نبا لاق

 الإ نوكي ال نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا لهأ قافتا نأل كلذو ؛ليلقلا فلاخملا
 أ ءيلجلا وأ عطاقلا ىلع رثكألا عالطا مدع عنمت ةداعلاو .ٌيلج وأ ءعطاق ليلد نع
 .يلجلا وأ عطاقلا ىلع ليلقلا عالطا مدع ةداعلا عنمت الف ءاليلق فلاخملا ناك اذإ

 ىلع دضعلا حرش 500/١. رصتخملا نايب .(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم 4١/7 رصتخملا

 سأر نم اهديس تومب قتعت يهو «هاعڏاو ءاهديس نم تلمح يتلا :يه دلولا مأ

 ةماع بهذم وه اذهو .كلملا لقني امب اهيف فرصتلا الو ءاهعيب زوجي الو ءلاملا

 نب يلع نع لقنو «- مهنع هللا يضر  ةشئاعو «نامثعو ءرمع :مهنم ةباحصلا ءاهقف
 .نهعيب ريبزلا نباو «سابع نباو «بلاط يبأ

 7/6 )404( مقر ثيدح ءدالوألا تاهمأ قتع يف باب ءقتعلا يف دواد وبأ ىور

 .ركب يبأو هك هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب» :لاق هّللا دبع نب رباج نع

 . «انيهتناف اناهن رمع ناك املف
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 ةفحت .اهدعب امف ٤۹١/١١ ريبكلا حرشلا عم ينغملا .۳۳۲/۸ يعفاشلل مألا :رظنا
 .45/5 راطوألا لين ١. 45ص بلاطلا

 ىف فالتخالاك» :- بجاحلا نبا يأ  هلوق» :45١ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 عيب زاوج يف ةباحصلا نيب فالخ عقو ناك هنأ ىلإ اذهب ريشي .«لاز مث دلولا مأ
 نع نيريس نبا نع بويأ نع ديز نب دامح ىور امك كلذو .لاز مث دالوألا تاهمأ
 فالتخالا ضغبأ ينإ :لوقي حيرش ىلإو ءّيلع ىلإ بتك» :لاق يناملسلا ةديبع
 امك تومأ وأ ةعامج سانلا نوكي ىتح - دلولا مأ يف ينعي  نوضقت متنك امك اوضقاف
 ..«يابحاص تام

 قافتالاو «ةعيبلا ةصق (۸) باب لي يبنلا باحصأ بقانم باتك يف  يراخبلا ىورو
 .دلولا مأ ركذ اهيف سيلو ىلع نع ةديبَع ةياور نم هلثم - ۲۰۸/٤ نافع نب نامثع ىلع
 راص «هيلع رصعلا ضارقناو «قافتالاب متخ اذإ ةباحصلا فالتخاو :يباطخلا لاق
 .اعامجإ
 ءاطع انأ :لاق جيرج نبا نإف «لكشم انهاه عامجإلا ةياكحو :- ريثك نبا يأ تلق
 تناك ام نهتّيأف ةّيَّرُس ةرشع عست تكرت ينأو :هدهع يف بتك ايلع نأ ينغلب» :لاق
 هركذ  ةرح يهف :دلو تاذ نكت مل نهتّيأو «ينم اهدلو ةصح يف تمّوق :دلو تاذ
 .- 7901/٠١ جيرج نبا نع ىلحملا يف مزح نبا

 .- 567 - ۲۵۱/۱۰ ىلحملا رظنا  .ةياور يف سابع نباو ءدوعسم نبا لوقي اذهبو

 ءهباحصأو يلع نب دوادو «زيزعلادبع نب رمع :دالوألا تاهمأ عيب زاوجب لاق نممو

 .ريثك نبا مالك ىهتنا .؟عامجإ ةلأسملا يف سيلف .يعفاشلا هللادبع يبأل لوق وهو
 يلع نع زاوجلا لوق 701/١ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا ركذو
 «ةباحصلا فالخ يأ «فالخلا لاز مث» :بجاحلا نبا لوقو» :لاق مث هنع هعوجرو

 .ها. «زيزعلادبع نب رمعو «دواد بهذم وهو «نهعيب زاوجب لوق يعفاشللف الإو
 ةينامث ىلع ةلأسملا هذه يف اوفلتخا ءاملعلا نأ 44/5 راطوألا لين يف يناكوشلا ركذو
 ةلأسملا هذه درفأ دق ريثك نبا نأ ركذو .؟ كلذ دعب عامجإلا ىعدي فيكف «لاوقأ
 .41/5 دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح رظناو .لقتسم فنصمب

 هيلع بقعتو .«ةعتملا نم عنمي ناك رمع نأ» : 41/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف
 ٤۲/۲ هتيشاح يف ينازاتفتلا

 ىف ام ىلع ءرمع نود «نتملا يف ام ىلع «ىهني ناك نامثع نأ باوصلا» :لاقو
 1 ۰ .ها.«حرشلا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
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 اهب تدرفنا ةدايزلا هذهو .6سانلا» ةدايزب «ةعتملا نع سانلا ىهني ناك» أ :ةرابع

 .خسنلا رئاس نعأ : ةخسن

 ءاورإ لفكي هجو ىلع ءيشلاب عافتنالا .عَتُم عمج َعَتَم :نم «نوكسف مضب :ُةَعنُمْلا
 .اليوط موديو ةجاحلا

 .اهتفاضإ بسحب عرشلا حالطصا يفو

 نم جحلاب مرحي مث ءاهنم للحتي مث «جحلا رهشأ يف رمعلاب ينأي نأ :جحلا ةعتم -
 .مرحلا يف هيف وه يذلا هناكم

 .نيعم رهم ىلع ةتقؤم ةدمل ةأرملا حاکن : حاكتلا ةعتم

 .قالطلا دعب هتقلطمل جوزلا اهلسري ةوسك :قالطلا ةعتم -

 طيسولا مجعملا "5١0. - ٤٠٠ص ءاهقفلا ةغل مجعم .لهااص بغارلا تادرفم :رظنا

 .رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل ۲ _ ۸٠۳

 بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا ظفاحلا اهانع يتلا يهو ‹«جحلا ةعتم :«ةعتملا» ب دارملا ناك نإ

 جحلا خسفو «دارفإلاو نارقلاو عتمتلا باب ءجحلا باتك يف يراخبلا اهاور دقف ١154« ص

 :لاق مكحلا نب ناورم نع 2 )١659( مقر ثيدح ءيده هعم نكي مل نمل

 لهأ ًايلع ىأر املف ٠ ءامهنيب عمجُي نأو «ةعتملا نع ىهني نامثعو «ًايلعو نامثع تدهش

 .ها.هدحأ لوقل يب يبنلا ةنس عدأل تنك ام :لاق .ةجحو ةرمعب مهللا كيبل امهب

 نم ۸۹٦/۲ (188) مقر ثيدح عتمتلا زاوج باب «جحلا باتك يف ملسم اهاورو

 ىهني ناك نامثعو «ةعتملاب رمأي ناك هنع هللا يضر ايلع نأ :قيقش نب هللادبع ثيدح

 :لاقف ؟لو هللا لوسر عم انعتمت انأ َتملع دقل | : يلع لاقف «ةملك نامثع لاقف .اهنع

 .ها.«نيفئاخ انك انكلو لجأ

 يه :نامثع اهنع ىهن يتلا ةعتملا نأ راتخملا» ۲٠۲/۸: ملسم حرش يف يوونلا لاق
 «ميرحت ال ؛هيزنت يهن اهنع نايهني نامثعو رمع ناكو «جحلا يف فورعملا عتمتلا

 «لضفأ هنأل ؛دارفإلاب نارمأي نامثعو رمع ناكف لضفأ دارفإلا نأل ؛اهنع ايهن امنإو

 نم دارفإلاب رمألا یری ناكو ءهتيعر حالصب رومأم هنأل ؛هيزنت يهن عتمتلا نع نايهنيو
 .ها .«مهحالص ةلمج

 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق امك «حاكنلا ةعتم :«ةعتملا»ب دارملا ناك نإو -

 ملسم حيحص يف تدجو نإو «يراخبلا حيحص يف ةياورلا هذه دجوت الف م ١

 :لاق ةرضن يبأ نع ٠١77/5 (۱۷) مقر ثيدح ةعتملا حاكن باب «حاكنلا باتك يف

 يف افلتخا ريبزلا نباو سابع نبا نإ :لاقف تآ هاتأف «هللادبع نب رباج دنع تنك»

 دعن ملف ءرمع امهنع اناهن مث لك هللا لوسر عم امهانلعف :رباج لاقف .نيتعتملا

 .«امهل
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 . ")اًعاّمجِإ َراَص هُم : ٌىوَعَبْلا Gn ل
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 )١94( مقر ثيدح «جحلا ةعتم يف باب «جحلا باتك يف ًاضيأ هلثم ملسم ىورو
4/۲. 

 يف ينازاتفتلا لاق .نوحراشلا لاق امك حاكنلا ةعتمو جحلا ةعتم «نيتعتملا» ب دارملاو
 .ها .ةةعتملا حاكن :دارملا نأ نيحراشلا روهمجو» ٤۲١/١: دضعلا ىلع هتيشاح
 .ها.«جحلا ةعتم :دارملا نإ ٤١/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو
 .ها.ة«قحلا وهو# : ينازاتفتلا لاقو

 - هلوق" :- 507/١ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاقو
 خسنلا ضعب يفو ءرمع نأ حيحصلا يف ىوري اميف يأ حيحصلا يف - دضعلا يأ
 لاق مث .«جحلا ىلإ ةرمعلا ةعتم :اهضعب يفو ءنامثع «نتملل قفاوم وهو
 ثيدحلا اذهو .ملسم حيحص يف درو اذك .ةعتملا نع ىهن رمع نأ ملعا» :ينامركلا
 «سيلو «فنصملا وأ خسانلا ملق نم نامثع ركذ يأ ءوهسلاف .ملسم هب درفنا امم
 نامثع تدهش :لاق مكحلا نب ناورم نع جحلا باب يف يراخبلا هركذ .هنم وهسلاف
 نم ال حراشلا نم وهسلاف .امهنيب عمجُي نأو ةعتملا نع ىهني نامثعو ءايلعو

 .ها. «فنصملا

 .ةمرحلل لوألا ذإ ؛زاوجلل ًالثم نوكيل ؛ىلوأ جحلا ةعتم ىلع نتملا لمحو» :لاق مث
 «مهيلإ ةبسنلاب لّيلق وهو «ةباحصلا عيمجل فلاخم هنأب رعشم «ىهني ناك نامثع» نألو
 ىلع اقافتا نوكي تقؤملا حاكنلا ىلع لمح ول ذإ ؛؛ليلقلا يف الإ» :هلوقل الاثم حصيف
 .ها.؛«ديعب وهو «ليلقلا لوق

 مالك يفو :تلق» 1٠١/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 :نيهجو نم مالك انه بجاحلا نبا

 ول متي امنإو .لوألا رصعلا يلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا قافتالا دعب ةلأسمب :امهدحأ
 .(ينطقرادلا هاور امك) .هعوجر يضتقي ام درو دقو «نامثع عجري مل

 جحلا رهشأ يف رامتعالا ىلع :امهدحأ :نيتنث ىلع قلطت جحلا يف ةعتملا نأ :يناثلا
 نع نامثع يهن نأ يف فلتخا .ةرمعلا ىلإ جحلا خسف ىلع :يناثلاو ...جحلا لبق
 ؟عامجإلا رقتسا» ميقتسي الف امهنم لك ىلعو .؟ يناثلا وأ لوألا هب دارملا له ةعتملا
 «نيثدحملاو «ةلبانحلا رثكأ هيف فلاخي يناثلاو ء«ةيفنحلا هيف فلاخي لوألا نإف
 1 .ها . «ةيرهاظلاو
 وهو «ةعتملا حاكن ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا» : ٠٠١/4 ةنسلا حرش يف يوغبلا لاق
 ها.«نيملسملا نيب عامجإلاك
 ةعتملا نأ يرظن يف حجرتي اهانعمب بجاحلا نبا اهلقن يتلا يوغبلا ةرابع حيرصبو
 .ملعأ هللاو .حاكنلا ةعتم يه ةدوصقملا
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 . عوُقوْلابَو قَداَعْلا عئمب َبيِجْأَو . ِهِعاَنِتْماِب يِضْقَت ٌةَداَعْلا : ٌيرَعْشَألا

 "مهنا رار َراَرَه َرْفَيْسا َّنآل ؛ ٍناَعاَمْجِإلا ضاعت ةجُح 2( هجح اكل «َعَكَوْوَل : : اولا

 وَلَو .ِلّوألا عاتخإلا عنَمِ َبيِجَأَو .اًمُهْنِم لك ,o ْغيِوْسَت ىَلَع ْمِهِعاَمْجِ ليل

 .عهالج وتن َرِقَتْسَي ْمَل ْوَل اَمَك < عاقل ِءاَمِتْناِ طوُرْشَمَف لس
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 ْدَقَو ِناَعاَمْجِإلا ٌضَراَعَتَل ًةّجُح * ناک ول .ةَّبَحِب ب َسْيَلَو : 9ذ5جملا

 ١ مُهفالخ ّرِقَتْسَي مل اَذِإ مرلي أ َبيِجْأَو . ٌقاّمْتالا ٍلصْحَي مل . هع

 ريمأ «يومألا يشرقلا ءصاعلا ىبأ نب نافع نب نامثع :وه نامثع انديس
 ىلإ ركب وبأ هاعد امدنع اميدق ملسأ «نيرونلا وذ «نيدشارلا ءافلخلا ثلاثو «نينمؤملا
 تنب ةيقر هتجوزب ةنيدملا ىلإ رجاه مث «ةشبحلا ىلإ نيّئرجهلا رجاهو «مالسإلا
 ةفالخلاب عيوب لك هللا لوسر تنب موثلك مأ جوزت ةيقر ةافو دعبو ي هللا لوسر

 ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ وهو .سرافو ايقيرفإ لامش هدهع يف حتفو ءه185 ةنس
 .ه١٠ ةنس اديهش لتق .مهنع هللا يضر

 يطويسلل ءافلخلا خيرات .591/# باعيتسالا ..45؟/؟0ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا

 . ۲٤۱ص ءافلخلا ةريس يف ءافولا مامتإ ١. 57ص

 ءدمحم وبأ «يعفاشلا يوغبلا دمحم نب دوعسم نب نسحلا :وه يوغبلا مامإلا -

 ًامامإ «ريسفتلا يف ًامامإ ناک» : يدوادلا لاق .ةنسلا ييځُمب بقلملاو «ءارفلاب فورعملا

 «ناسارخ ىرق نم ؟اغب» ىلإ هتبسن .«ًادهاز ًاعرو ًاليلج «هقفلا يف ًامامإ «ثيدحلا يف

 حيباصم»و «ةنسلا حرش»و «ريسفتلا يف ليزنتلا ملاعم» هتافنصم رهشأ .ورمو ةاره نيب
 ةنس ناسارخ ندم نماذوُر َوْرَم ىف ىفوت .ىعفاشلا هقفلا ىف ؛«بيذهتلا»و «ةنسلا

 يدوادلل نيرسفملا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .هه11 :ليقو ءه215 :ليقو ه۰
 بهذلا تارذش .ا/ه// ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط .19/17 ةياهنلاو ةيادبلا .0

. 

 .؛مهفالتخا) لدب «مهفالخ» أ :يف

 .«غيوست» لدب «غوست» ش :يف
 .ةجحب سيلو ازئاج نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا قافتا نوكب لئاقلا وه

 ىلع دضعلا حرش 505/١. رصتخملا نايب .(ب/١١ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم 47/7 رصتخملا
 .ةدايزلا هذه نم ةيلاخ خسنلا عيمجو .«ذإ» ةدايزب “ول ذإ» أ :يف
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 ُبِحوُي ٍفِلاَخُمْلا [ب/24] / ٌيِباَحَّصلا ُتْوَم َناَكَل بح َناَك ْوَل :اوُلاَق
 هفالخ ىلع ُرئكألاَو «ماّريلالاب َبيِجأَو .ءاّيخألا ِةّمألا لك َيِقاَبْلا نأل ؛كلذ هس وعدك ر 7 ٌُك 58 e و 000 چ 00

 ىلع ُءاَيحآلا د هالا ٌعِمَتْجَت ْنَأ ىلإ ىّدأل هح ۶ نكي ل ول : , 7 رَخآلا

 قّقَحَتِل ؛ل لوُحَّدلا ُرِهاَظ يِضاَمْلاَو ٠ عنَمْلا َبيِجَأَو . ابا ©"”ُكِعْمَّسلاَو ءِإْطَخْلا

 . تاي مل ل نم ِفالخب ءهِلْوَق
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 “ريب َسْيَلَو ةَجَحَو َعاَمْجِإ .فآلِتحالا َبيِقَع ِرْضَعْلا قاما (ُةَلَأْسَم)

 .ةجح وهو ءازئاج نيلوقلا دحأ ىلع يناثلا رصعلا قافتا نوكب لئاقلا وه (1)
 ىلع دضعلا حرش 1٠۷/١. رصتخملا نايب .(ب/ه١ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ٤١/١ رصتخملا

 امل قفاوملا وهو «(م) لصألا :نم هتبثأ امو .«يعمسلاو» لدب «عمسلاو» ش أ :يف (0)

 ىلع دضعلا حرشو «(ب/١١ ةقرو) بجاحلا عفرو 2501/١ رصتخملا نايب يف
 ١/١(. رصتخملا

 نأ ريغ نم فالتخالا بقع مهنيعب مه اوقفتا مث «نيلوق ىلع رصعلا لهأ فلتخا اذإ (6)
 :نالوق هيفف .فالخلا رقتسي

 ركب يبأ ىلإ ةباحصلا عوجرل ؛روهمجلا لاق هبو .ةحجو عامجإ هنإ :لوألا لوقلا
 .هيف فالخلا قبس دعب ةاكزلا ىعنام لاتق ىف قيدصلا

 ناهربلا يف ينيوجلا هنع هلقن امك ينالقابلا يضاقلا لاق هبو .اعامجإ سيل : يناثلا لوقلا
 نيسحلا وبأو ١١8/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا هنع هاكح امك يفريصلاو .0
 يفارقلاو ۲۸٠/١ لوسلا ةياهن «جاهنملا يف يواضيبلاو ٠٤/١ دمتعملا يف يرصبلا

 ءةال## ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۳۲۸ص لوصفلا حيقنت حرش يف

 يضاقلا لاق هبو .مهريغو «يدنهلاو /1١8. عماسملا فينشت يف يشكرزلاو
 ."؟4ص ةدوسملا ىف ةيميت نبا هنع هاكح امك باهولادبع
 هقفاوو .«فالخ الب ةيعامجإ ةلأسملا تراص» :١9ص عمللا يف يزاريشلا لاق امنيب
 .670/5 طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا

 ١188/4. يزارلل لوصحملا .54/5 دمتعملا ٠٠١/١. ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 رصتخم حرش .۲۸۱/۳ لوسلا ةياهن ."58ص لوصفلا حيقنت حرش .هاص عمللا

 حرش .351/5 ليصحتلا .580/5 طيحملا رحبلا ."٤۲ص ةدوسملا .91//“ ةضورلا
 عفر .4595ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .419/1 جاهبإلا ۲۷٤/۲. رينملا بكوكلا
 عم ٤۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 5048/١. رصتخملا نايب .(ب/ه١ ةقرو) بجاحلا
 .٦۷ص لوحفلا داشرإ ۱۱۸/١. عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح
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 نيِزَوجُمْلا ضْعَب َلاَقَو . ٌعِيَْمَم :َليِقَف ِهِراَرْفَتْسا َدْعَب اَم ر ,

 رارقتسا دعب مهنيعب رصعلا كلذ لهأل زوجي لهف < ؛نيلوق ىلع رصع لها فلتخا اذإ )١(
 ةلأسملا يف ؟رخآلا لوقلا ىلإ ريصملا نم عنملاو «نيلوقلا دحأ ىلع قافتالا «فالخلا
 : لاوقأ ةثالث

 يف نيمرحلا مامإ هنع هاكح ام ىلع ينالقابلا يضاقلا لاق هبو . .ًاقلطم زوجي ال :لوألا لوقلا
 ىفصتسملا يف يلازغلا هيلإ لام و 408/١« ناهربلا يف ينيوجلا هراتخاو ٠٠٤/١ ناهربلا
 زيجولا يف ناهرب نبا هلقن و ١0ص عمللا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هب مزج و 3
 يف وه امك يدمآلا مامإلا هراتخاو 0° ٠/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا نع ًالقن يعفاشلا نع
 .زاوجلاب لوقلا نم هنع لقن ام فالخ ۱ ماكحإلا
 4/۲ جاهبإلا يفو < «يلحملا حرشب ۱۸٦/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هبسن ام
 عنملا نم يدمآلا مامإلاو يزارلا رخفلا مامإلا 7 (أ/ه؟ ةقرو) بجاحلا عفر يفو
 طيحملا رحبلا يفو “0.17١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا هعباتو ءزاوجلاو

 .قيقد ريغ "ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو ل

 ءاملع نم فالخلا رارقتسا دعب قافتالا ١45/4 لوصحملا. يف يزارلا مامإلا زوج دقف
 .«راتخملا وهو .هفالخ مرحي اعامجإ هعلج نم :مهنموا : :يزارلا رخفلا لاق .رصعلا
 كلذ عنم نم مهنمو» :لاق ثيح قيل ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هعنمو .ها
 . ها .٠ راتخملا وهو «مهلاوقأ دحأ ىلع مهعامجإ داقعنا زوجي ملو ءاقلطم
 . :لاقف كلذ ىلإ ۱۸۷/۲ عماوجلا عمجل هحرش يف يلحملا لالجلا ةمالعلا راشأ دقو
 يدمآلاو - يزارلا رخفلا يأ - ال ىلإ - يكبسلا نبا يأ - فنصملا هبسن اميفو»
 . ؟عنم يدمآلاو ءزوج مامإلا نأ عقاولاو «بالقنا
 .نييلوصألا مظعم نع e ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هلقن .زوجي : يناثلا لوقلا
 لوصحملا يف يزارلا رخفلا رايتخا وهو .ةجح :مهضعب لاقف .اوفلتخا نوزوجملا مث

ESنأ الإ» :هلوق يف رصتخملا يف انهو ء۳٠ ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو  
 ."؟4ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هب مزجو « .ارهظأ ةجح هنوك

 .ةجحب سيل : مهضعب لاقو
 .عطاق ليلد الو «داهتجالاو سايقلا فالخلا ىلع مهقافتا دنتسم ناك نإ زوجي :ثلاثلا لوقلا
 .88/؟ دمتعملا .اهدعب امف 407/١ ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 يدمآلل ماكحإلا ١45/4. يزارلل لوصحملا .ء١ص عمللا ٠٠٠/١. ىفصتسملا
 ٤١/۲. جاهبإلا .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ."595ص لوصفلا حيقنت حرش . ./ا
 دضعلا حرش .يلحملا حرشب 1۸۷ - ۱۸١/۲ عماوجلا عمج . ۸/١ رصتخملا نايب
 رحبلا .٠*ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا r لمصحتلا ٤١/۲. رصتخملا ىلع
 .6نص لوحفلا داشرإ ٠۲٠/١. عماسملا فينشت .67 ١/54 طيحملا

4۹۸ 



  ءاَهَلْبَق يتلا َيِهَر .2'”ءاَمْجِإ :َلاَق ٍرْضَعْلا ارقا َطْرعْشا ِنَم َّلُكَ

 . الخ ىلع م ْمِهِرْثكِل َلْوَك ال هلال ءُرَهْظَأ بح ُهئْوَك ا الإ

 اإ حجار ليلك وأ «رَبَخِب ِةّمألا مْلِع مَدَع ٍذاَوَج يِف اوُقَلَتخا (ُةَلأْسَم)

 اوُعْبَنا :يِانلا .ِةَعِقاَو يِف اوُمُكَحَي ْمَل ْوَل اَمَك ءاَعاَمْجِإ سيل :ُرْوَجُملا

 ."َنيِنِمْؤُمْلا ليس َرْيَع

 ؛هيلع عمجمل اعفار نكي مل قافتالا اذه نأل ؛عامجإ :لاق رصعلا ضارقنا طرتشا نم )١(

 داقعنا ىلع لدي ال نكل مكحلا يف داهتجالا غيوست ىلع لد نإو مهفالتخا نأل

 رصعلا ضارقنا وه يذلا عامجإلا داقعنا طرش ءافتنا ةرورض ؛كلذ ىلع مهعامجإ

 ىفصتسملا 0١. ص عمللا .58/؟ دمتعملا .اهدعب امف ١ ينيوجلل ناهربلا :رظنا“

 حيقنت حرش .؟١/98 يدمآلل ماكحإلا ١55/4. يزارلل لوصحملا .اهدعب امف ١

 509/١. رصتخملا نايب 57١/7. جاهبإلا .(//85 ةقرو) بجاحلا عفر ."؟4ص لوصفلا

 رحبلا ٠#5. ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ٤۴/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .٦۷ص لوحفلا داشرإ .5/:05 طيحملا

 نوك نأ الإ .ًاباوجو ءًاضارتعاو ءًاجاجتحاو .ًافالتخا ءاهلبق ىتلا ةلأسملاك ةلأسملا هذه (؟)

 هيلع اوقفتاو فالخ ىلع مهريغل لوق ال انهاه نأل ؛ةمث نم رهظأ انهاه ةجح قافتالا
 يناثلا رصعلا لهأ نإف ؛ةمث فالخب .ةمألا لك قافتا مهقافتا نوكي ال نأ مزلي ىتح

 .هيلع اوقفتا ام فالخ ىلع الوق مهريغل نأل ؛ةمألا ضعب

 509/١. رصتخملا نايب .(أ/85 ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 عم 1۸۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .57/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح

 كلذ قفو ىلع لمع دقو «- ضراعم الب يأ - حجار ربخ وأ ليلد عقاولا يف ناك اذإ (۳)

 :نالوق هيف ؟ال وأ هب ةمألا ملع مدع زوجي لهف .رخآ ليلدب ربخلا وأ «ليلدلا

 وأ ربخلا كلذب ملعلا مدع يف مهعيمج كارتشا نأ ليلدب ؛زاوجلا :لوألا لوقلا

 هب ملعلا مدع يف مهعيمج كارتشا سيل ذإ ؛ًاروظحم بجوي مل حجارلا ليلدلا

 مدعك ربخلا وأ «ليلدلا كلذب مهملع مدع لب «مهتعباتم بجي ىتح اعامجإ

 كلذ بلط يف ىعسي نأ مهريغل زاجف .ءيشب اهيف اومكحي مل ةعقاو يف مهمكح
 .ملعيل ؛ربخلا وأ ليلدلا

 اولمع دقو «نينمؤملا ليبس وه حجارلا ليلدلا نأ ليلدب ؛زاوجلا مدع :يناثلا لوقلا

 .نينمؤملا ليبس ريغ اوعبتا دقف «هريغب
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(01) 

(۲) 

u.مالا ٍداَدَْرا عآنتما : ُراَتْخُمْلا (ٌةَلأْيَم) ت 1 50 25 عمو ويعد عع  UH۳ رب ليلد : ال  

 حيقنت حرش .781/* ريرحتلا ريسيت .۲۸۳/۱ يدمآلل ماكحإلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 رصتخم حرش .408/4 طيحملا رحبلا .(أ/85 ةقرو) بجاحلا عفر ."٤٤ص لوصفلا

 يف تاقيقحتلا ٠٤١/١. عماسملا فينشت .۲۸۴/۲ رينملا بكوكلا حرش #/١47. ةضورلا
 .ينانبلا ةيشاح عم ٠٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .475ص تاقرولا حرش

 .۷۷ص لوحفلا داشرإ .57/؟. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 51١/١. رصتخملا نايب

 لاحم هنم مزلي الو «لاحمب سيل هنأل ؛ًالقع زئاج راصعألا نم رصع يف ةمألا دادترا
 .هتاذل

 .ها .«ًالقع كلذ روصت يف كش الو» ١//717: ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .ها.«ةمألا لك دادترا القع روصتي» :"55ص لوصألا دئاوز يف يونسإلا لاقو

 :نالوق هيفف اعمس اهدادترا امأ

 25١5/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا :لاق هبو .ًاعمس  عنتمم هنإ :لوألا لوقلا
 انهو .#5 ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲۴۷/١ ماكحإلا يف يدمآلاو
 يفو «عماسملا فينشت عم ٠١١/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف
 عم ٠١۸/۳ ريرحتلا يف مامهلا نباو «(ب/ه7 ةقرو) «(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر

 ء159/# ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ء١/١٠٠ ريبحتلاو ريرقتلاو ءريسيتلا

 امك .ءحلفم نبا نع هلقنو ٠۲۸۲/۲ ريثملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو
 «تومحرلا حتاوف حرشب ۲٤٠/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا هراتخا

 .مهريغو
 نبا هنع هاكح ام ىلع ةلبانحلا نم ليقع نبا :لاق هبو .ًاعمس عنتمم ريغ :يناثلا لوقلا
 يف يزارلا اهاكح ةفلاخملا هذهو .هريغو 0787/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا
 ءرصتخملا يف انهو «ىهتنملا يف بجاحلا نباو «ماكحإلا يف يدمآلاو «لوصحملا

 .توبثلا ملسم

 ىهتنملا ۲۳۷/١. يدمآلل ماكحإلا 5١05/5. يزارلل لوصحملا : يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 عماوجلا عمج .(ب/ه؟ ةقرو) ,.(أ/ه؟ ةقرو) بجاحلا عفر .77"ص بجاحلا نبال

 حرش ٠١١/۳. ريبحتلاو ريرقتلا ٠۹۸/۳. ريرحتلا ریست .عماسملا فينشت حرشب ۳

 نايب .151/؟ تومحرلا حتاوف .۲۸۲/۲ رينملا بكوكلا حرش ۱٤۳/۳. ةضورلا رصتخم
 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ."556ص يونسإلل لوصألا دئاوز 5١١/١. رصتخملا

 .85/؟ ليصحتلا .5"/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۷٤ص

 «عامجإلا ةلدأ :يف ليصفتلاب أطخلا نع ةمألا ةمصع ىلع ةلادلا ةلدألا ركذ قبس

 .8"4ص يف اهعجارف



 2 NWF) هال عع ع 5
 نأ ٌقُدْصَي هنأب درو .ْمُهَجرْحُي َداَدَيْرِإلا نأ ض رْثْعاَو ةمالا ر

 ل ٠ 1 لن ّوهَو

a 3 o0 2: و ر ھے  

 حصي آل .0*2ُثْلُثلا ٌيِدوُهَيْلا يد نإ : ””ٌيِعِفاَّسلا لوق لني” (ٌةَلَأْسَم)

 , 4ف عاَمْجِإلاِ كَمَا
 ھر

 هم
 «تدئزا

 00 لدب «ّداب» ا :ىف (۱)

 ذخألاب ةبقلملا يه ةلأسملا هذه نإ» :(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (9)
 .ها.«ليق ام لقأب

 يف ليق ام لقأب ًاذحأ ؛ملسملا ةيد ثلث يباتكلا ةيد نإ :يعفاشلا مامإلا لاق (۳)

 ىلع دنتسا هنأو ًاعامجإ كلذ ربتعي يعفاشلا مامإلا نأ ءاملعلا ضعب نظف .«هتید

تك يف ةيعفاشلا ءاملع نم نوققحملا هنيب امك حيحص ريغ وهو .عامجإلا
 مهب

 لعلو» #/*١7: عماسملا فينشت نع ًالقن ينالقابلا يضاقلا لاق ىتح .ةيلوصألا

 يف هللا همحر يلازغلا مامإلا لاقو «.«همالك يف لز هنع لقانلا

 ًاضيأ كلذ ىلإ راشأو ..«هللا همحر يعفاشلاب نظ ءوس وهوا :١/١7ىفصتسملا

 .ريرحتلا يف هللا همحر مامهلا نب لامكلا

 ريرقتلا .508/# ريرحتلا ريسيت .۲۳۷/۱ يدمآلل ماكحإلا 5١5/١. ىفصتسملا :رظنا

 يلحملا حرش .6/*11 عماسملا فينشت .741/5 تومحرلا حتاوف . ٠١۱/۳ ريبحتلاو

 .ينانبلا ةيشاح عم ANN عماوجلا عمج ىلع

 :لاوقأ ةثالث ىلع يباتكلا ةيد يف ءاملعلا فلتخا )٤(

  ةيواعمو «دوعسم نباو «نامثعو ءرمع نع كلذ يور .ملسملا ةيدك :لوألا لوقلا

 يبأو «يروثلاو ءيعخنلاو «يبعشلاو «دهاجمو «ةمقلع :لوق وهو _ مهنع هللا يضر

 .مهريغو <« ةفينح
 «كلامو «ةورعو ءزيزعلادبع نب رمع نع كلذ يور .ملسملا ةيد فصن : يناثلا لوقلا

 .دمحأ مامإلا نع نيتياورلا حصأ وهو «بيعش نب ورمعو

 نب ورمعو «ةمركعو «نسحلاو ءءاطع نع كلذ يور .ملسملا ةيد ثلث :ثلاثلا لوقلا

 .مهريغو «يعفاشلاو «بيسملا نب ديعسو ءروث يبأو ءقاحسإو «رانيد

 ."١٠/؟ دهتجملا ةيادب .5817/9 يزاريشلل بذهملا . ۷ عئانصلا عئادب :رظنا

 81١/5. هتلدأو يمالسإلا هقفلا .07/4 جاتحملا ينغم ./97 7 ةمادق نبال ينغملا

 هللا ةمحر يعفاشلاك ثلثلا يف اهرصح نمفا ١ ماكحإلا يف يدمآلا لاق ()

 سيلو «عامجإلاب كلذ يف كسمتم هنأ ءاهقفلا ضعب نظف هيف اوفلتخا هيلع
 .ها.«كلذك

 هدأ



(1) 

(۲) 

(۳) 
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 “ةاَرَعلا 1/۲٠1 / ُهَرَكْنَأَو .ٍدِجاَوْلا ٍلْفَتب عاَمجإلاب ُلَمَعْلا ٌبِجَي (ةلأم)

 نم دب الو «هيلع ةدايزلا يفنو «ثلثلا بوجو :نيرمأ نم بكرم هبولطم ثلثلاب لئاقلا
 نايب /١181. ريبحتلاو ريرقتلا .5988/# ريرحتلا ريسيت :رظنا .رخآ ليلد نم ةدايزلا يفن
 ىلع دضعلا حرش .(أ/ه# ةقرو) «(ب/ه7؟ ةقرو) بجاحلا عفر 5١/١. رصتخملا

 يلحملا حرش .177/ عماسملا فينشت .7617/7 رينملا بكوكلا حرش ٤۴/۲. رصتخملا

 ةلدألا مدع وأ «مالسإلاك اهل طرش ءافتنا وأ ءرفكلاك ةدايزلا نم عنام دوجو ىدبأ نإف
 وأ صن صن نم كلذ ريغ وأ ‹ةيلصألا ةءاربلا وهو لصألا بحصتسيف ءةدايزلا ىلع ةلادلا

 ةجراخ رومأ يه لب « ءيش يف عامجإلا نم سيلف «ةدايزلا بوجو مدع ىلع سايق

 .هنع

 عفر 51/١. رصتخملا نايب ٠١١/۳. ريبحتلاو ريرقتلا .598/“ .ريرحتلا ريسيت :رظنا

 حرش 55/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/ه١ ةقرو) «(ب/ه١ ةقرو) بجاحلا

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١7/6. عماسملا فينشت .؟7//61 رينملا بكوكلا

 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ۲

 ىلع ؟ال وأ ةجح وه له «داحآلاب لوقنملا عامجإلا يف لوصألا ءاملع فلتخا

 :نيلوق
 نيسحلا وبأ :هب لاق نممو .لوصألا لهآ روهمج لوق وهو .ةجح : لوألا لوقلا

 نم أطخو 07/١ هلوصأ يف يسخرسلا هراتخاو ءهححصو ٠۷/١ دمتعملا يف يرصبلا

 يف ةمادق' نباو ل لوصحملا يف يزارلا هب لاق امك «ةجحب سيل هنإ :لاق

 ةعامج نع ۳۸/1 ماكحإلا يف يدمآلا هلقنو ءرطاخلا ةهزن عم نيكني رظانلا ةضور

 «رصتخملا يف انهو . "4ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هب لاقو «ةيعفاشلا نم

 ءاهقفلا رثكأ نإ :هلوق ليقع نبا ىلإ ىزعو «٤ص ةدوسملا .يف ةيميت نب دجملاو

 فشك يف. يراخبلا زيزعلادبع هلقنو يودزبلا هب لاقو «ةلبانحلا رثكأ لوق وهو «هب اولاق

 عم ۳٠۱۸/۳ جاهنملا يف يواضيبلا هب لاق امك ءءاملعلا نم ريثك نع ۳۹۲/۳ رارسألا

 «ريسيتلا عم U ريرحتلا يف مامهلا نباو .يلحملا حرش عم ۱۸۰/۲ عماوجلا

o۰۲ 



 : ا

2000 

(۳) 

 مور

 .4رِهاطلاب ُمُكْحَن نحن :اًضيأَو , 60 كو رطل توم گر 8

 يف .يناكوشلاو «تومحرلا حتاوف هحرش عم 747/1 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو
 ها. «يدمآلاو رل مامإو «يدرواملا لاق هبو» :لاقو ۷4ص لوحفلا داشرإ

 ةيفنحلا ضعبو «ةيعفاشلا نم ةعامجو «يلازغلا لاق هبو .ةجحب سيل :يناثلا لوقلا
 .ةلبانحلا خويش ضعبو

 ىلع هب مكحي عطاق ليلد عامجإلا نأ: هيف رسلاو» ٠٠١/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاق

 .ها.4؟ عطاق هب تبثي فيكف «هب عطقي ال دحاولا ربخو «ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا

 ىفصتسملا 07/١*. ىسخرسلا لوصأ .5//51 دمتعملا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 لوصفلا حيقنت حرش ۲۳۸/١. يدمآلل ماكحإلا .181/4 يزارلل لوصحملا 0
 AF رارسألا فشك .”44ص ةدوسملا .54ص بجاحلا نبال ىهتنملا ."””ص

 ريرحتلا ريسيت .180/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۳۱۸/١. لوسلا ةياهن

 رينملا بكوكلا حرش ."59 ص لوصألا دئاوز /١16. ريبحتلاو ريرقتلا ۳. 
 .۷۹ص لوحفلا داشرإ 514/١. رصتخملا نايب ۲٤۲/۲. تومحرلا حتاوف 5

 .ىَلْزَأ» لدب هآل اد ش : يف

 يعطقلاف .ًاعطق هب لمعلا بجي دحاولا ربخلاك ةلالدلا ينظلا ليلدلا لقن نأ كلذب ديري
 حرش ٦۷/۲. دمتعملا :رظنا .لمعلا بجوي نأب ىلوأ عامجإلا وه يذلا ًاداحآ لوقنملا
 حتاوف 5١14/١. رصتخملا نايب .۳۹۲/۳ رارسألا فشك .44/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 ۲٤۲/۲. تومحرلا

 ربخب لمعلا تبث امنإ» :هنأب كلذ ىلع 5١6/١ - 5١5 ىفصتسملا ىف ىلازغلا در دقو
 ام امأ فاك هللا لوسر نع يور اميف كلذو «هيلع مهعامجإو ةباحصلاب ًءادتقا دحاولا
 .ها. ؛عامجإو لقن هيف تبثي ملف «عامجإ وأ .قافتا نم ةمألا نع يور

 .لوصألا لهأ هب هب جهلي ام ًاريثك ثيدحلا اذه : ٠٤١ ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 .«هقرعي.ملف «يزملا جاجحلا ابأ ظفاحلا هنع تلأسو ءدنس ىلع هل فقأ ملو

 نييلوصألا نيب رهتشا ثيدحلا اذه» :(أ/4” ةحول) ةقفاوملا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 الو «ةروهشملا ثيدحلا بتك ىف هل دوجو الو .(رئارسلا ىلوتي هللاو) هتلمكتو ءاهقفلاو
 1 .ةروثنملا ءازجألا يف
 ذخؤي» :ريثك نبا لاق .هل لصأ ال :لاق يبهذلاو .هفرعي ملف :هنع يزملا لئس دقو
 «يعفاشلل مألا يف تيأر تلق» :لاق مث . ؟نيحيحصلا يف ةملس مأ ثيدح نم هانعم

 ءرهاظلاب مكحي امنإ هنأ لب ربخأف :اهنع هّللا يضر ةملس مأ ثيدح جرخأ نأ دعب

 وه امنإو ءرخآ ثيدح اذه نأ همالك ىأر نم ضعب نظف .؛هللا ىلإ رئارسلا رمأ نإو
 .ها .رخآلا ثيدحلا نم هطبنتسا «يعفاشلا مالك

 -رهتشا ثيدحلا اذه» : ١45 ص بلاطلا ةفحت ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو

o: 
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 «يبهذلاو «يزملا : : مهتم ظافحلا نم ةعامج هركنتسا دقو .هلوصأو هقفلا بتك يف

 ظفاحلا نأ  هّللا همحر  ياطلغم نب نيدلا ءالع انخيش يندافأو .هل لصأ ال :اولاقو
 ةرادإ» هباتك يف هاور يوزنجلا مساقلا يبأ نب ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ رهاط ابأ
 امهثيدح لصأو لَك يبنلا ىلإ امصتخا ناذللا «يمرضحلاو يدنكلا ةصق يف ؟ماكحلا
 : كلك هللا لوسر لاقف .ىل قحلاو ىلع تيضق :هيلع ىضقملا لاقف .نيحيحصلا يف
 .ةدهاوش هلو :لاق مث «رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب يضقأ امنإ»
 نب ميهاربإ نب يلع نب ليعامسإ برغأو» اس ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا لاقو
 يدنكلا ةصق يف درو ثيدحلا اذه نأ «ماكحلا ةرادإ» هباتك يف يوزنجلا مساقلا يبأ
 هل قاسأ ردأ ملو «باتكلا اذه ىلع فقأ ملو :انخيش لاق » :لاق مث .«..يمرضحلاو
 .ها.؛؟ال مأ ادانسإ 10 ليعامسإ

 زييمت يف عبيدلا نباو 27779 - ۲۲۱/۱ ءافخلا فشك يف ينولجعلا ثيدحلا ركذ امك
 اوركذ مهلکو 23٠١ ص ةعومجملا دئاوفلا يف يناكوشلاو ١۳٠ص ثيبخلا نم بيطلا
 .هل لصأ ال روكذملا ظفللاب ثيدحلا نأ
 ؛رهاوظلا ليبق نم نيليلدلا نيذه نأ كلذب نوديريو «نيليلدلا ىلع در مصخلا نم اذه
 ءدحاولا ربخ ىلع سايق هنأل

 ال لوصألاو «هتوبث نوئظملا عامجإلاب لمعلا وهو ءامهب يلك لصأ تابثإ ديرأ دقو
 حرش .(ب/ه۳ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .تايلمعلا يف عطقلا بوجول ؛رهاوظلاب تبثت
 "ا/١ص لوصألا دئاوز 5١8/١. رصتخملا نايب ٤٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا
 .«كسمتملا» لدب «كسمتلا» ش :يف

 يف رم امل ؛يعطق هنإف ؛عامجإلا لهأ هب كسمت يذلا دنتسملا :لوألا كسمتملاب دارأ
 .عامجإلا لوأ

 ىلع دضعلا حرش .(ب/ه ةقرو) بجاحلا عفر 516/١. رصتخملا نايب :رظنا
 ."١۷ص لوصألا دئاوز .45/؟ رصتخملا

 أ :نم ةطقاس «يناثلاو» :ةظفل
 . «ينبنيا لدب «يتنبم» أ: : يف

 ةينبم بولطملا امهتدافإو ءناينظ امهنإف ؛سايقلاو ثيدحلا : يناثلا كسمتملاب دارأو

 ال تاداقتعالا باب نم اهنأل ؛طرش نم مهنمف لوصألا هذه يف عطقلا طارتشا ىلع

 .لامعألا ىلإ اقرط اهنوكل ؛طرتشي مل نم مهنمو «لمعلا ةيفيكب قلعتي
 حرش .(أ/54 ةقرو) ء(ب/ه۳ ةقرو) بجاحلا عفر 515/١. رصتخملا نايب :رظنا

 ."ال١ ص لوصألا دئاوز ٤٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا

 ه5
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 :ُراَمْخْمْلا :اهئلاَ مطمل عاَمْجإلا مك ٌراَكْنِإ (ةَلأْسَم)

 . "كي ءسْمَخْلا ِتاَداَبِعْلا

 لوألا يف عنمي نأ ضرتعملل نإ .«نيبناجلا نم رهظتسم ضرتعملا» :هلوق نم دارملا )١(
 ليلد نأل ؛كلذك نوكي ال نأ زئاجلا نم ذإ ؛عطاق دنتسملا نأ ملسن ال :لوقيو
 طارتشا مدع ىلع هب كسمتملا ليلدلا يناثلا يف عنمي نأو .اينظ نوكي دق عامجإلا
 .عطقلا

 حرش .(|/ه4 ةقرو) .(ب/ه# ةقرو) بجاحلا عفر 11۷/١. رصتخملا نايب :رظنا
 ."ا/١ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم ٤٤/١ رصتخملا ىلع دضعلا

 ىلع ايعرش هب دارملا مكحلا تبث ام :وه وأ .طورشلا لمكتسملا رتاوتملا يقطنلا وه (۲)

 .15/# عماسملا فينشت ۴ رارسألا فشك .15/# ةضورلا رصتخم حرش :رظنا
 :لاوقأ ةثالث ىلع يعطقلا عامجإلا مكح ركنأ نم ريفكت يف نويلوصألا فلتخا (©

 يف مامهلا نبا :لاق هبو .رفكي يعطقلا عامجإلا مكح ركنأ نم نإ :لوألا لوقلا
 ۲٤۳/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ءريبحتلاو ريرقتلا هحرش عم ٠١١/۳ ريرحتلا
 يف ةيميت نبا دجملا هازعو «ةيفنحلا رثكأ نع هلقنو ءتومحرلا حتاوف هحرش عم
 نم دماح نبا ىلإ 757/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو 05344 ص ةدوسملا
 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ۲۳۹/١ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح امك «ةلبانحلا
 عفر يف يكبسلا نباو ۳۸٠/۳ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبعو 44/۲
 ٠٤١۷/۴١. عماسملا فينشت يف يشكرزلاو 2.(أ/ه4 ةقرو) بجاحلا
 مامإ :هب لاق نممو «ءاهقفلا نم ريثك عمج لوق اذهو .رفكي ال هنإ : يناثلا لوقلا
 قراخ نأ ءاهقفلا ناسل ىف اشف» :لاق ثيح 457/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا
 نيعمجملا قدصب رقأو «عامجإلاب فرتعا نم معن ...اعطق لطاب اذهو ءرفكي عامجإلا
 ءمالسلا هيلع عراشلا ىلإ اليآ بيذكتلا اذه ناك «هيلع اوعمجأ ام ركنأ مث لقنلا يف
 مل عرشلا توبث يف اقيرط ركنأ نم نأ :هيف طباضلا لوقلاو ءرفك عراشلا بّذك نمو
 هئزج راكنإو «عرشلل ًاركنم ناك «هركنأ مث عرشلا نم ءيشلا نوكب فرتعا نمو رْمكُي
 .ها.اةهلك هراکنإک

 لوصحملا ىف يزارلا رخفلاو ١094". ص لوخنملا يف يلازغلا :رفكي ال هنأب لاق امك
 ةياهن يف يونسإلا هراتخاو ٤٤/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا هحجرو ٤

 ركنأ نم قح يف ۳۳۷ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هب لاق امك .7؟17/“ لوسلا
 -نع ٤٤۳ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا هلقنو «ةيفخلا رومألا يف عامجإلا مكح
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 ىلإ 757 - ۲۹۲/۲ رينملا بكركلا حرش يف راجنلا نبا هازعو «ةلبانحلا روهمج =

 .قسقي هنإ :اولاق ثيح « عْمَجو باطخلا يبأو «يضاقلا

 «سمخلا تادابعلاك نيدلا نم هنوك ًاعطق ملع رمأ يف عامجإلا ناك نإ :ثلاثلا لوقلا

 نباو ماكحإلا يف يدمآلا :لاق هبو .الف الإو رفكلا بجوي همكح راكنإ ناك

 لوصألا دئاوز يف يونسإلاو ءرصتخملا يف انهو 54ص ىهتنملا يف بجاحلا

 #/5"١. ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ۳1۸4ص

 نم ةلأسملا هذه يف لاوقألا ثيلثت روكشلادبع نباو «مامهلا نباو «يشكرزلا ضتري مل
 يف يشكرزلا لاق دقف .ليصفتلاو «ريفكتلا مدعو «ريفكتلا يهو .بجاحلا نباو يدمآلا

 امهنإف ؛قلقلا ةياغ يف بجاحلا نباو يدمآلا مالك نأ ملعاو» ٥۲۷/١: طيحملا رحبلا

 تادابعلا وحن نأ راتخملا :اهثلاث ءيعطقلا عامجإلا مكح ركنم يف بهاذم ايكح

 يف همدعب الوقو «يفخلا رمألا يف ريفكتلاب الوق اهل نأ يضتقي اذهو ءرفكي سمخلا
 1 1 ١ .ها .«كلذك سيلو ءسمخلا تادابعلا وحن
 هريغو  يدمآلل  ماكحإلا يطعيو» :نيلوألا نيلوقلا ركذ نأ دعب ءمامهلا نبا لاقو

 ريغ وهو «ءالف الإو رفكي نيدلا تايرورض نم ناك ام وهو ليصفتلاو نيذه «ةثالث

 ريسيت :رظنا ها.«يراهبلا ررق اذكو «ةالصلا وحن ركنم رفك يفني ملسم ال ذإ ؛عقاو

 /١81. ريبحتلاو ريرقتلاو ١544/5 تومحرلا حتاوفو ۲١۹/۳ ريرجتلا

 .اذه وحن حلفم نبا نع 55/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن دقو

 : رافكإ مدع هنم مزلي هنأل ؛عقاو ريغ ناكو» ۲١۹/۳: .ريرحتلا ريسيت يف هاشداب ريمأ لاق

 :امهدحأ :نالوق الإ عقاولا يف روصتي ال اذهو «ضعبلا دنع ةالصلا ركنم وحن

 .ها.ةروكذملا ليصفتلا :يناثلاو «ًاقلطم ريفكتلا

 عامجإلا ركنم نأ يف امهلقن لثم لقن نمو بجاحلا نباو يدمآلا مالك جرخ مث

 ةياغ «عامجإلل ركنم هنإ ثيح نم رفكي ال هنأ وهو هجو ىلع هجرخ ءرفكي ال يعطقلا
 هريفكت يفاني ال اذهو «عامجإلا ثيح نم ةالصلا ركنم ريفكت مدع هيلع مزلي هنأ رمألا
 .عامجإلا ىلإ ةعجار ةرورضلا لعجي ثلاثلا لوقلا بحاصو «ةينيدلا ةرورضلا ثيح نم

 ٠ .189/ ريرحتلا ريسيت :رظنا
 ثيح .يعطقلا مكحلا يف فالخ دوجو ىلإ رشي ملو ةلأسملا يكبسلا نبا ركذ دقو

 عمج :رظنا..هاعطق رفاك ةرورضلاب نيدلا نم مولعملا هيلع عمجملا دحاج» :لاق

 .يلحملا حرش عم ۲٠۲/۲ عماوجلا

 نباو يدمآلا مالك همهوأ امو» ۲٠۲/۲: عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا لاق

 .«امهل دارمب سيل ءافالخ هيف نأ نم بجاحلا

 -اامهل دارمب سيل» يلحملا ةرابع 7٠١7/7 يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف ينانبلا دازو

 همك



 ا

 ةيؤرك .ٌحيِحَص ولع ُهْنَحِص فقوتت ال اَميِف عاَمْجإلاِ كمل (ةَلأْسَم) ملا ور د
 . نالو ِةيويْندلا يف راَبَجْلا ٍدْبَعِلَو . ِكيِرَّشلا يْفَتَو ءىَلاَعَت ياب

 يذلا فالخلا نأ امهدارم لب : يأ «امهل دارمب سيل» :هلوقا :لاق ثيح ًاحيضوت =
 .ها.ةهدحاج رفك يف فالخ الف «هيلع عمجأ امم ةرورضلاب نيدلا نم ملع ام امأو «هيلع عمجملا نم ةرورضلاب نيدلا نم ملعي مل اميف امنإ «هاركذ
 ةدوسملا .600/ص لوصفلا حيقنت حرش ۲۳۹/١. يدمآلل ماكحإلا .004/4 يزارلل لوصحملا ."094٠ص لوخنملا 457/١. ينيوجلل ناهربلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 بكوكلا حرش .144 14/6 تومحرلا حتاوف 1۱۷/١. رصتخملا نايب .يعيطملا تيخب خيشلل لوصولا ملس عم ٣۲۷/۳ لوسلا ةياهن ."86/“ رارسألا فشك .؟44 ص
 .ينانبلا ةيشاح عم ۲٠۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .55 - ۲٦۲/۲ رينملا
 دئاوز .(أ/ه4 ةقرو) بجاحلا عفر ٠١١/۳. ريبحتلاو ريرقتلا .19894/# ريرحتلا ريسيت
 فينشت .15/8ةضورلا رصتخم حرش .017/4طيحملا رحبلا ."58ص لوصألا
 ٤٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٤۷/۳. عماسملا

 .رودلا موزل هيلع همازلتسال ؛ةزجعملا ةلالدو ءةلاسرلا ةحصو «ىلاعتو هناحبس يرابلا دوجوك هيلع عامجإلا ةيجح فقوتت اميف عامجإب كسمت حصي ال ()
 «كيرشلا يفنو ءةهج يف ال ىلاعت يرابلا ةيؤرك .اقافتا حص اينيد ناك نإف هريغ امأو
 .اهوحنو تادابعلا بوجوو
 يفوطلاو ٤1ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ١ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن قافتالا اذهو
 يقارعلا نباو 411/6 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ٠٠۳۲/١ ةضورلا رصتخم حرش يف
 .۲۷۸/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا امهنع هلقن امك لبجلا يضاق نباو
 لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ٠۲۹۲/١ ريرحتلا ريسيت ءمامهلا نبا هراتخاو ءروهمجلا لاق هبو ءًاضيأ حص ةيعرلا رمأو «شويج رمأ ريبدتو «برح يف يأرك ًايويند ناک نإو
 يف انهو ٤٠۰ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 2510/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ۲
 وبأو «نادمح نباو «ليقع نباو 2؟54/# لوسلا ةياهن يف يونسإلاو ءرصتخملا
 ١ .ةلبانحلا نم باطخلا

 كلام بهذمب هبشألاو» :٤٤۳ص لوصفلا حيقنت حرش نع ًالقن باهولادبع يضاقلا لاقو
 نع هيف ظفحأ ال ينأ ريغ «ءارآلاو بورحلا نم هيلع اوقفتا اميف مهتفلاخم زوجت ال هنأ
 :نالوق هيف هل نإف «ةلزتعملا نم رابجلادبع يضاقلل ًافالخ .هححصو .«/5 طيحملا رحبلا يفو 10/6 عماسملا فينشت يف يشكرزلا ًاضيأ لاق هبو ««ًائيش انباحصأ
 .روهمجلاك :لوألا لوقلا
 ريرحتلا ريسيت يف هاشداب ريمأ ًاضيأ مزج هبو .ةجحب سيلو ؛عنملا : يناثلا لوقلا
 -يف يلازغلاو ۹٤٠ص عمللاو 2.584/؟ عمللا حرش يف يزاريشلا قاحسإ وبأو ۳
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 حرش يف راجنلا نبا هبسنو «يناعمسلا نبا هححصو ايكلإو ٦۰۳۱ص لوخنملا

 .ةلبانحلا نم عمج ىلإ ۲۸٠/۲ رينملا بكوكلا

 هجوو «نالوق هيف رابجلادبع يضاقللو» :10/8 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 تابثإو ةحلصملا كرت مزلل ةجح ناك ولف ءنامزألا بسحب فلتخت حلاصملا نأ عنملا

 ذخأملا اذهل ال ءحصألا هنإ يناعمسلا نبا لاقو «يلازغلا هب عطقو ءهيف ةحلصم ال ام

 .ها. «ةريغ هركذ لب «يلزتعملا

 «ةرامعلاو «شويجلا زيهجتك ايندلا رومأ امأ » 9 عطاوقلا يف يناعمسلا نبا لاق

 سيل اهيف عامجإلا نأل ؛اهيف ةجحب سيل عامجإلاف ءايندلا حلاصم نم اهريغو ةعارزلاو

 نود عرشلا ماكحأ يف ةجح وه امنإ ةي هلوق نأ تبث دقو فلي هلوق نم رثكأب

 رومأب ملعأ انأو .مكايند رومأب ملعأ متنأ» :لكك يبنلا لاق اذهلو ءايندلا حلاصم

 امبرو «كلذ يف ةباحصلا عجار برحلا يف ايأر ىأر اذإ للي يبنلا ناك دقو .«مكنيد

 .ها . «مهيأرب هيأر لزن

 .58448/؟ عمللا حرش ."5١ص لوخنملا 177/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 ."ه/؟ دمتعملا 540/١. يدمآلل ماكحإلا 5١٠8/4 يزارلل لوصحملا .44ص عمللا

 حرش .۲۹۲/۳ ريرحتلا ريسيت .۲۸۸ - ۲۷۷/۲ رينملا بكوكلا حرش .٤٦ص ىهتنملا

 .01/4 طيحملا رحبلا . 1١71/6 ٠١۳١ ةضورلا رصتخم حرش ."44ص لوصفلا حيقنت

 5١18/١. رصتخملا نايب ٤٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . ۴ عماسملا فينشت

 لوسلا ةياهن ."7١ص ةدوسملا 745/15 تومحرلا حتاوف .(ب/58 ةقرو) بجاحلا عفر

 .454 ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ۳. 

 نب رابجلادبع نب دمحأ نب رابجلادبع نب دمحأ نب رابجلادبع :وه رابجلادبع يضاقلا -

 ءهقفلا لوصأو «ثيدحلا سرد «نسحلا وبأ «يدابأ دسألا يناذمهلا ليلخ نب دمحأ

 يف يعفاشلا بهذم لحتنيو «هنمز يف ةلزتعملا مامإ راصو «مالكلا ملعو «ديحوتلاو

 يف ةروهشم ةريثك تافنصم هلو «ةيملعو ةيعامتجا ةميظع ةناكم هل تناكو «عورفلا

 يف «ينغملا»و ءهقفلا لوصأ يف «دمعلا» اهنم ءاهريغو ريسفتلاو «مالكلا ملعو «لوصألا

 رظنا .ه418 ةنس يفوت .«ةسمخلا لوصألا حرش»و ««نآرقلا هباشتم»و «نيدلا لوصأ

 خيرات “/27١7 بهذلا تارذش «9//91 يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط : يف هتمجرت

 .۲۷۳/۳ يلكرزلل مالعألا .ه ص ةلزتعملا تاقبط 1١/1١. دادغب

 ريصملا بجوف «دييقت ريغ نم ًاقلطم عامجإلاب كسمتلا ىلع لد يعمسلا ليلدلا نإ

 .دييقتلا مدع لصألا نأل ؛هيلإ

 ىلع دضعلا حرش 518/١. رصتخملا نايب .(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 ٤٤/١. رصتخملا

 64م
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 ةتشلاو ءباتيكلا . ةتالثلا ةي زشلا ةلدألا كارتشا] 9
 “[نثملاو دََسلا يف  عامْجِإلاَو

 .“مْلاَو "دملا يف ٌعاَمْجِإلاَو ُهيسلاَو ُباَتِكْلا ُكِرَتْشَيَو

 .ورشُعل دب آل :َليِقَف ٠ َمْعَمْلاَو ِةَعيَّصلِل ٌصوُصْخَم لوق :“اُرَبَخْلاَو

 ا

 مالك نم هتصلختسا دقو .ش أ .لصألا يف سيلو ءيلمع نم ناونعلا اذه )012(
 .حارشلا مالكو «فنصملا

 ىلع دضعلا حرش ىلقلا رصتخملا نايب .(بإةه ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 . 4" رصتخملا

 .دمتعملا وأ «ضرألا نم عفترا ام :ةغللا لصأ يف دنسلا (9)
 ؛ًادنس يمسو «ثيدحلا نتم قيرط وأ «فنصملا هفرع امكف :حالطصالا يف امأ
 .هيلع هفعضو ثيدحلا ةحص يف ظافحلا دامتعال
 رينملا بكوكلا حرش ١.. طيحملا سوماقلا ٠٤٤/١. رينملا حابصملا : رظنا
 يف دعاوق .؟هص ىنامألا رفظ ۸4/١. رظنلا هيجوت 41/١. يوارلا بيردت .88/"
 .٦۲ص يوناهتلل ثيدحلا مولع

 ضرألا نم بلص امل لاقيو «ةبالصلا ىنعم ىلإ عجار :ةغللا لصأ يف نتملا (©
 عمجلاو ءانتم ةميهبلاو ناسنإلا نم رهظلا لفسأ ىمسيو .َناَتِم عمجلاو «نتم : عفتراو
 .نوّتم
 .يناعملا اهب موقتت يتلا ثيدحلا ظافلأ وهف :حالطصالا يف امأ
 رينملا بكوكلا حرش ۲۷١/٤. طيحملا سوماقلا .455/9 رينملا حابصملا :رظنا
 رظنلا هيجوت ."5ص يرئناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق 43/١. يوارلا بيردت 1
۸4/۱. 

 .هب ْثّدَحَتُيو ءلقنُي ام مسا :وه وأ ءأبنلا :ةغللا لصأ يف ربخلا )©
 يناجرجلل تافيرعتلا .۲۷۳ص بغارلا تادرفم .15؟/١ رينملا حابصملا :رظنا

 ةجاح الف .يرورض ةعبرألا نم الك نال» :يلحملا لالجلا حراشلا لاق .«مدعلاو
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظنا .ا(هميرعت رسعل : ليقو .هفيرعت ىلإ
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 ِنْيَهْجَو ْنِم ٌيِروُرَض هنال 8 ليقو .

 و

 . © ىلؤأ ُقَلْطُمْلاَك .َةَروُرَض ٌدوُجْوَم هلآ ُمَلْعَي ٍدَحَأ َّلُك َّنَأ :اًمِهِدَحَأ

 فالج ءاّيِروُرَض هوك يفي ل ءيِروُرَص َمْلِعْلا دا ىَلَع لآل ُدِتْسالاَو

 آلَو َةَروُرَض َلّصْحَي ن ْنَأ ُروُجَي هاب درو . .ٌةَروُرض ۾ هلوصح ىَلَع ِلالذيشإلا

 ه2 (ة4)ءوس ےب
 | ¢ هر وصد

 رو 2

 . ةروصن مّدَقَت و

foreم 2 و )0( و 3 هما اع  
 .اًَهِرّوَصَت ُرْيَغ ع اَهتوبث . اهم وأ < وبث ٌةَروُوُض مولعملاو

 . ء دق و .ًةَروُرَض ِهِرْيَغ َنْيَبَو هيب هَ ۰ يب “و ممت ذو بو هبي ةر : يناثلا

 رخف مامإلا لوق ركذي هنأ بجاحلا نبا ةداع نمو «يزارلا نيدلا رخف مامإلا وه لئاقلا (0)

 .ربتعملا يف يشكرزلا هلاق .يدمآلا مامإلل اعبت ؛هيمسي الو 2«ليق» ظفلب يزارلا نيدلا

 41١/١. رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن

 - ۲۲۱/٤ لوصحملا يف هلوطب هرظنا .فنصملا نم فرصتب يزارلا رخفلا لوق اذه (۲)

۲ ۰ 

 .1ىَلَْأ» لدب «آلْوَأ» ش ءأ :يف (۳)

 يف امل قفاوملا وهو «لصألا نم هتبثأ امو . (وِرٌّوَصَتبا ش :يفو 24ُةُرَّوَصَتَيا أ :يف (5)

 ١ .48/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2511/١ رصتخملا نايب

 .خسانلا نم وهس وهو أم لدب 3 ١ ش : يف هز

 يف ركذ ام ىلإ ةراشإ «هلثم مدق دقو» :45/؟ دضعلا ىلع هت هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق (6)

 روهمج لمح ملعلا ثحب يف يناثلا ليلدلا اذه رصتخملا يف ركذي مل املو ‹«ملعلا

 اذه ركذ دق هنأ نظف < «لفغ هنأ ىلع رصتخملا نم ماقملا اذه يف همالك نيحراشلا

 ةراشإ هنأ ىلإ مهضعب بهذو ١(. 24ص) ىهتنملا يف امك ملعلا يف باوجلاو لاؤسلا

 ىلع فقوتي ال رمأ لوصحب ملعلا نأ نم قباسلا لالدتسالا باوج يف ركذ ام ىلإ

 ىلع قئاقحلا هذه نيب ةقرفتلا لوصحب ملعلا فقوتي ال نأ ىلوأ انهاهف «هتقيقح روصت

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا .«دضعلا يأ) ققحملا هنسحتساف ءاهتاروصت

 .56 «© ‹٤ص ىهتنملاو ۲

 :هريغو يزاريشلا بطقلا لاق» :(أ/ه5 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا جاتلا لاقو

 رصتخملا اذه يذلا ىهتنملا يف الإ هلثم مدقتي مل هنإف < ‹فنصملا نم وهس اذهو

 يرورض هنإ :ليق ذإ ؛ملعلا يف مدقت ام ىلإ هب ريشي هنأ لمتحيو :تلق .هنم رصتخم

 .ها.(..نيهجو نم

 مآ



 ىذصلا ُهُنُخَدَي يذلا ُملَكْلا :ُرَبَخْلا :ٌةَلِرَمْعُمْلاَو © ِضاَقْلا َلاَق
 . ُبِذَكْلاَو

 هللا ربح ىف امس آل ءلاَحُم وهو ءاَمُهَعاَمِيْجا ُمِزلَتْسَي ُهّنأِب ضِرْْعاَو
 1 © را

ah <y5 و )™( F 7 (DÎقفاوملا :قدصلا نأ دّروف . ًهَعل هلوخد ةحِصب ٠ ىضاقلا باجا توا و 9  

 .ُهضيِقَن َبِذَكْلاَو «[ب/5] / رّبْخْلِل
0 

  > 2 o2يعم  R7هم ه- سرس ع ” 52 ٤ سا 4
 درّيَف «ٌبيِذكتلا وأ ٌقيِدَصَتلا : ليفو . هلع تاّوج الو . رود هب ةفيرغتف

 .اًمِهِدَحَأ لوق َداَرْمْلا َّنَأِب َبيِجَأَو .(وَأ» ”ىَبأَي دَحْلا أَو ءُرْؤدلا ه م6 يي ووك ٤ م ٤ وع ماركا 2 1

 نم هبأد نم فرع ام ىلع رهاظلا» : 15/5 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق )١(
 روهمجو ء(۲/١٠۲ ماكحإلا يف) يدمآلا حرص نكل ءركب وبأ يضاقلا هنأ باتكلا اذه
 .ها .«ةلزتعملا نم وهو رابجلادبع يضاقلا هنأب نيحرشلا
 ةلزنعملاو رابجلادبع يضاقلا لاقو» :(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا جاتلا لاقو
 .ها.«بذكلاو قدصلا هلخدي يذلا مالكلا :ربخلا :مهنم ذوذش الإ
 وأ .قدصلا هلخدي نأ حصي مالك هنإ» :وه ركب يبأ يضاقلا دنع ربخلا فيرعتو
 ."/4ص ینالقابلل ديهمتلا :رظنا.«بذكلا

 وبأ يضاقلا هركذ ضارتعالا اذهو» :(1/55 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)
 فيرعتلاو يأ «مهوم :لاق لب «مزلتسي :لقي مل هنكلو . هنع هللا يضر ركب
 يف عقوي امع ناصي نأ يغبنيف «حاضيإلا يف ةياهنلا غولبو ماهبإلا ةلازإل ؛عضو
 وأ اقدص هنوكب فصتي ام لاقي نأ :لاق نكل «هنمضت كلذ عم فرتعاو «كيكشتلا
 ىفصتسملا يف يلازغلاو ء(١/۳۹۷) ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هنع مهف اذكو ءابذك
 .ها .«مزلتسي :مهنم دحأ لقي ملو للك

 يكبسلا جاتلا لاق .هيلإ ةراشإلا تقبس امك يلزتعملا رابجلادبع يضاقلا :وه يضاقلا (۳)
 نأ :يأ ةغل هلوخد ةحصب رابجلادبع يضاقلا باجأ» :(أ/85 ةقرو) بجاحلا عفر يف
 صوصخ رابتعا ريغ نم ةغل هموهفم ثيح نم هيلع بذكلا لوخد حصي قداصلا ربخلا
 .ها .«بذاكلا هسكع لثم يف ةداملا

 اندارم نأب هّللا همحر ةاضقلا يضاق باجأو» ۷٤/١: دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق (4)
 «تبذك» وأ «تقدص» :هب ملكتملل ليق اذإ ام وه «بذكلاو قدصلا هلخد ام» :انلوقب
 .ها.؛«ةغللا هرضحت مل

 .رهاظ فيرحت وهو . «ىبأي» لدب «ابأي» أ : يف (٥)

°۱۱ 



 3 n هدع؟ أ 2r روا

 . شن هس هب ديِفي مالك» :نْيَسحْلا يبأ لوق اَهبَرْقَأَو

IF5 ؛ «ْياَق» عم َج 1 ل ؛«ويفكبا yلک :ُهَدْنِع َةَمِل کک 1  

 92 م - هو
 عوض ِوْضْوَمْلا ّعَم ةّيسن ديف ىهو

(e)2 < 4هدو.  
 ( ةهسد ِهِسْفَنِب ُديِقُي مالک هنإ ؛ةوحنو اق ُباَب ِهيَلَع دريو

 0 ا
 ت
 نال ا

 .توسْنَم َبَلْطلا نال امِإَو ؛بوُسَْم ماَيِقْلا

 000 دب ٌمكُح :«َماَيِقْلا ٌتْبَلَط» :ٌوْحَنَق ءسْفَنلا مالك
 W4) ہو
 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا "”ءاَشْنإ ِرَبَحْلا ُرْيَغ ىَّمَسُيَو

 ديفي مالك» هنأب ربخلا دحن نأ ىلوألاو» :8/؟ دمتعملا يف نيسحلا يبأ لوق صن )١(
 . «ًاتابثإ وأ ًايفن رومألا نم رمأ ىلإ رومألا نم رمأ ةفاضإ هسفنب

 يف ًاروهشم ناك ‹ةلزتعملا ةمئأ دحأ «بيطلا نب يلع نب دمحم :وه نيسحلا وبأ -

 ءارأ نع عافدلاو ةلداجملا يف ةضراعملاو ةجحلا يوق ناكو «مالكلاو لوصألا يملع

 ءةرابعلا حيلم «مالكلا ديج ناك» ۲۷١/٤: نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاق .ةلزتعملا

 حفصت»و «هقفلا لوصأ يف ؛دمتعملا» :اهنم فيناصت هلو .«هتقو مامإ «ةداملا ريزغ
 ضقن»و «ةمامإلا يف «يفاشلا ضقن»و «؟ةسمخلا لوصألا حرش»و «ةلدألا ررغ»و «ةلدألا

 بهذلا تارذش .؟11/4 نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .ه475 ةنس يفوت . ؟عنقملا

 1 دادغب خیرات .١؟60ص ةلزتعملا تاقبطو قرف .؟هور#

 .«لاق» لدب «لاقو» ش :يف (۲)

 .ىنعملا هعم ٌدِسْفَي رهاظ فيرحت وهو .«نأل» لدب «ال» أ : يف (۳)

 ديفي رمألا نأل ؛«هسفنب» :انلق امنإو» :هصن ام ۷١/١ دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق (5)

 كلذ الإ ديفي ال .ةلاحم ال لعفلل ءاعدتسا :وه ديفي ام نإو .هسفنب ال ءلعفلا بوجو

 .اهأ .ةهسفئب

 ٠ .«هنإف» لدب «هنأب» أ :ىف ()

 (ةيجراخ ةبسنب هيف موكحملا مالكلا» :هنأ ربخلل بجاحلا نبا خيشلا دنع دودحلا ىلوأ (5)

 .رضتخملا يف انهو ٦٦ص ىهتنملا يف هراتخا ام وهو

 ريغ نم هتركتبا كنأل ؛ءاشنإ يمس» ۳٠٠/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق (۷)

 قورفلا يف يفارقلا لاق امك ءاشنإلا ةقيقحو .«جراخلا يف كلذ لبق ًادوجوم نوكي نأ

 - :رظناو .«هقلعم وأ رمألا سفن يف هلولدم هب دجوي ثيحب يذلا لوقلا هنإ) ١
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 .۲۷۷/۱ يروقابلل اهراصتخاو قورفلا بيترت

 :هوجو نم ءاشنإو ربخلا نيب قرفلا عقي
 :تاءاشنإ دوقعلا نإف «هلولدمل ًاببس ربخلا سيلو ءهلولدمل ببس ءاشنإلا نأ :لوألا
 .رابخألا فالخب ءاهتاقوطنمو اهتالولدم
 قالطلاو كلملا نإف ءاهتالولدم عبتت رابخألاو ءاهلولدم اهعبتي تاءاشنإلا نأ :يناثلا
 عبت ءديز ماق :انلق نإف «هلبق ربخلا يفو ءقالطلاو عيبلا غيص رودض دعب ناتبثي الشم
 .يضاملا نمزلا يف همايقل
 .بيذكتلاو قيدصتلا لمتحي ال ءاشنإلا نأ :ثلاثلا
 قاتعلاو قالطلاو دوقعلا غيص يف غيصلا لصأ نع ًابلاغ ًالوقنم عقي ءاشنإلا نأ :عبارلا
 مدعل ؛ًاربخ يناثلا لعجي «نيترم ءقلاط امكادحإ :هيتأرمال لاق ول اذهلو ؛اهوحنو
 بلطلل اهنإف «يهاونلاو رماوألاك لوألا عضولاب ًءاشنإ نوكي دقو ءلقنلا ىلإ ةجاحلا

 .لوألا عضولا هيف يفكي ربخلاو «يوغللا عضولاب
 نايعألاب ملعلا قلعت رابتعاب ال هنع ربع يسفن مالك ءاشنإلا نأ ةهج نم ًاضيأ ناقرتفيو
 ملعلا رابتعاب هنع ريبعتلا ملكتملا دصقو ءالثم بلط سفنلاب ماق اذإ هنإف ءنانجلاو
 وأ لعفا :لاق كلذ رابتعاب ال هنع ربعي نأ دارأ نإو ءديز نم تبلط :لاق ءنانجلاو
 .لعفت ال
 طيحملا رحبلا ۲۷۸/١. اهراصتخاو قورفلا بيترت ۲۴/١. يفارقلل قورفلا :رظنا

 ۲° رينملا بكوكلا حرش ٣٤

 ىلع هب هبنت كنأل ؛ًاهيبنت يمسو» ۳٠٠/١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق
 ناظفل امهو «هيبنتو ءاشنإ مالكلا نم ربخلا ريغو» :اذه لبق لاق دقو .«كدوصقم
 .ها.ةدحاو ىمسم ىلع نافدارتم

 ةيمستو» :تومحرلا حتاوف هحرش عم ١٠*/؟ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاق
 مَسَّقلا ىلع قلطي هيبنتلا :مهضعب لاقو .«فراعتم ريغ رصتخملا يف امك هيبنتلاب عيمجلا
 يأر وه امك يجرتلاو «ينمتلاو «ءادنلاو ِمَسَّقلا ىلع قلطي :ةقطانملا لاقو .ءادنلاو
 بجاحلا نبا لاقو .ماهفتسالا :مهضعب دازو .475/؟ عماسملا فينشت يف يشكرزلا

 ًءاشنإ ىمسي ربخب سيل ام لك» :0٠/؟ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباك هريغو
 579/١. رصتخملا نايب :رظناو .ة«ًاهيبنتو
 .أ :نم ةطقاس ؛وحن» ةظفل
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 ْوَلَو ءاَبِذَك ًالَو اًكْدِص ُلَبقَت آل اهّتألَو ٍءاَهَل جراح ال “اها ؛ُءاَمْنِ عقول

 ؛اَمْهَنْيَب ِقْرَمْلاِب ْعطْقَت اّنألَو ؛َقيِلْعَتلا لَبْقَي "0هَلَو ءاّيِضاَم َناَكَل اًرَبَح َناَك
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 . "ال وأ «تجراَخْلل ٌقباَطُم ان مكحلا َّنأل ؛ٌبِذَك "و ُقْدِص :رْبَخْلا

 ٍداَقِتْعالا ْعَم َقِباَطُم آل وأ ههِيِفَنَو ٍداَقِيمالا َّعَم ٌقِباَطُم نإ : ظِحاَجْلا
 ت
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 ١ 0 ؛"”بِذَك الو ٍقْدِصِب َسِيَل اًمهيِف ىناَئلاَك .ِهيْفَنَو ب 8.
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 .باوصلا وه هتبثأ ام نأ ىلع لدي قايسلاو .«اهنأل» لدب «هنأل» أ :يف )١(

 .؟ملو» لدب «الو» ش :يف قفز

 .أ :نم ةطقاس «كتقلط» ةظفل (۳)

 .لئس كتقلط ةيعجرلل لاق ول كلذلو» : 44/5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (5)

 هب زرتحا «ٍةيعجرلل» هلوق .عقو ءاشنإلا دارأ نإو ءرخآ قالط عقي مل رابخإلا دارأ نإف
 لاؤسلل نوكي الف هل لحملا لوبق مدعل ؛ءاشنإلا دارأ نإو ءعقي ال هنإف «ةنئابلا نع

 نايبو ٠٠۳/۲ رينملا بكوكلا حرشو «(أ/۷٥ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو ها .«ةدئاف

 1/١"57. رصتخملا

 .«و» لدب «وأ» أ :يف (ه)

 قباطي نأ امإ هنأل ؛ًابذك وأ ًاقدص هنوك نع جرخي ال ربخلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ (5)

 ةطساولا لوصح ةلاحتساب ملعلاو «بذك يناثلاو قدص لوألاو ءال وأ هنع ربخملا

 .يرورض ريسفتلا اذه ىلع امهنيب

 بجاحلا عقر .۲۳۲ص ةدوسملا .50/؟ يدمآلل ماكحإلا .له/5 دمتعملا :رظنا

 نايب ..5/٠6؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷٤۳ص لوصفلا حيقنت حرش .(أ/87 ةقرو)

 يفارقلل قورفلا .۲۸/۳ ريرحتلا ريسيت .0"1ص يونسإلل ديهمتلا 9 رصتخملا

 ٠۳۲/۲. عماسملا فينشت .۲۲۲/۲ طيحملا رحبلا 5//1١1. تومحرلا حتاوف 0

 داشرإ ٠۹/۲. رينملا بكوكلا حرش .۱۱۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 ."۹ص لوحفلا

 امهنيب لب «بذكلاو قدصلا يف رصحني ال ربخلا نأ ىلإ ظحاجلا مهنم موق بهذو (۷)

 :بهاذم ىلع ةطساولاب نولئاقلا فلتخا مث .ةطساو

 :هبذكو «هتقباطم داقعا عم «جراخلل هتقباطم :ربخملا قدص «ظحاجلا لوق :اهدحأ

 .بذك الو قدصب سيل امهريغو . «هتقباطم مدع ربخملا داقتعا عم «هتقباطم مدع

 وأ «ءيشل دقتعم ريغ وهو ءًاقباطم ناك اذإ ام :يهو ءروص عبرأ يف ةطساولا بثأف

 =ريغ وأ «ةقباطملا دقتعي وهو :قباطم ريغ وأ «ةقباطملا مدع دقتعم وهو «ًاقباطم
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 .بذك الو قدصب سيل ةعبرألاف .ًائيش دقتعي الو «قباطم =
 لوق - رابجلادبع يأ  ةاضقلا يضاق دسفأ دقو » :75/؟ دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق
 ملف ءربخلا ىلإ ال «هيلإ عجري هداقتعاو ربخملا نظ نأب - ظحاجلا يأ  نامثع يبأ
 ها. «ًابذك هنوك يف ًاطرش نكي

 :هبذكو .ال وأ جراخلا قباط ءاوس ء.ربخملا داقتعال هتقباطم :ربخلا قدص : يناثلا
 داقتعا هعم وأ «هعم داقتعا ال يذلا ربخلاف اذه ىلعو .ًاباوص ناك ولو ءامهمدع
 .ةطساو «مدعلا

 مل هنإ :ليق «بيرغ لوقلا اذه لصأ» ۹۳۳۴/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق
 .ها .«يناّيبلا حاضيإلا بحاص ىوس هكحي
 ماتلا قدصلا نأ :«ةعيرذلا» باتك يف يناهفصألا بغارلا مساقلا يبأ لوق وهو :ثلاثلا
 مات ًاقدص نكي مل كلذ نم طرش مرخنا نإف عم داقتعالاو «جراخلل ةقباطملا :وه

 يف ديز :هل دصق ال يذلا مسربملا لوقك .بذكلاو قدصلاب فصوي ال نأ امإ لب
 بذكلاب ةراتو قدصلاب ةرات فصوي نأ امإو .بذك الو قدص هنإ :هل لاقي الف ء«رادلا
 : يأ  رافكلا لوقك «داقتعالل قباطم ريغ جراخلل اقباطم ناك اذإ نيفلتخم نيرظنب
 :هيف لاقي نأ حصي اذه نإف ١[ :نوقفانملا] (هللا لوسرل كنإ دهشن# :- نيقفانملا
 ؛هريمض هلوق ةفلاخمل ؛بذك :لاقي نأ حصيو «كلذك هنع ربخملا نوكل ؛قدص
 يف هنإ :رادلا يف ديز نوك ملعي مل نم لاق اذإ كلذكو «ىلاعت هّللا مهبذك اذهلف
 ىلإ ةعيرذلا :رظنا .نيفلتخم نيرظنب بذك :لاقي نأو «قدص :لاقي نأ حصي «رادلا
 .٠۲۷ص يناهفصألا بغارلل ةعيرشلا مراكم

 :ةلاسملا يف فالخلا ىنبم

 مهفيرعت ةلأسملا هذه يف فالخلا أشنمو» :777/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 :يدنهلا لاقو .يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا :بجاحلا نبا لاقو «بذكلاو قدصلا
 «ناك امفيك هنع ربخملل ًاقباطم نوكي ام قدصلا ربخلاب ىنع نإ هنأل ؛قحلا هنإ
 امهنيب ةطساولا لوصح ةلاحتساب ملعلاف ء«ناك امفيك ًاقباطم نوكي ال ام بذكلابو
 ناكمإف ءامهب ملعلا عم نكل قباطم ريغو ءاقباطم نوكي ام امهب ىنع نإو «يرورض
 هتقباطمل ؛ًامولعم نوكي ال ام وهو «ةرورضلاب ًاضيأ مولعم امهنيب ةطساولا لوصح
 .يظفل فالخلا نأ تبثف ؛ هتقباطم مدعو

 ءانب اذهو ءرارقإ وهف ءهيعدت ام ركنأ ال :لاق ول ام فالخلا اذه ىلع عرفتي :تلق
 توكسلا يهو ءةطساو امهنيب :انلق نإف ءراكنإلا مدعو رارقإلا نيب ةطساو ال هنأ ىلع

 .ها .«نيرخأتملا ضعب رايتخا وهو «رارقإب سيلف
 -بجاحلا عفر .۲۳۲ص ةدوسملا ۲٠۳/۲١. يدمآلل ماكحإلا ال5 ۷١/۲ دمتعملا :رظنا
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 . 4ج هب م اًبزَك هللا ىَلَع 31 / ىرتنأ» :ىَلاَعَت ي ِهِلْوَقِل

 دأب َبيجأَو .ُهَنوُدِقَتْعَي آل ْمُهَنأل ٍءاَقْدِص وی الق ءٌرْضَحْلا :ُداَرُمْلاَو

 وأ ُهَل َءاَريْفا ال َنُرْبَجَمْلا َّنأل ؛اَنوُنْجَم ُنوُكي ري 7 1 یر : ىنْعَمْلا

 ذم مل ما َدَصن
 ُهنِكَلَو بدك اَم» :[اهنَع ىَلاَعَت هللا َيِضَر] ُةَسِئاَع تلا اك هاو

 ٌقْذِصَم اًدِقَتْعُم ناك ْنِإ :َليِقَو .«اَدْمَع َبَّزَك اَم» :لييأتب َبيِجَأَو . و
 لإ
 ت

 _ نايب .50/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷٤۳ص لوصفلا حيقنت حرش .(أ/۷ ةقرو) =

 يفارقلل قورفلا ۲۸/١. ريرحتلا ريسيت .176١ص يونسإلل ديهمتلا 1۲/١. رصتخملا

 حرش .۹۳۲/۲ عماسملا فينشت .597/4 طيحملا رحبلا 1//1١1. تومحرلا حتاوف ۱

 ."4ص لوحفلا داشرإ .۳۰۹/۲ رينملا بكوكلا حرش .. 5 عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ملاعلا ءيرصبلا. «يثيللا «ينانكلا «نامثع وبأ «بوبحم نب رحب نب ورمع :وه ظحاجلا

 ةقرفلا بسدت هيلإو «نيدلا لوصأ يف ةلاقم هلو «نف لك يف فيناصتلا بحاص ءروهشملا

 نمو .لازتعالاو مالكلا يف ًاسأر «ملعلا روحب نم ًارحب ناك «ةلزتعملا نم ةيظحاجلا

 يف تافنصم هلو .«ناعرقلاو ناصربلاو ناجرعلا»و ؟نييبتلاو نايبلا»و «ناويحلا» : هفيناصت
 ةرصبلاب يفوتو ءه517١ ةنس دلو .ةلزتعملا لئاضفو ةمامإلا يفو «ةوبنلا تابثإو ديحوتلا

 خيرات .1١؟1/7 بهذلا تارذش ٤۷۰/۳. نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .ه؟68ةنس

 .۲۲۸/۲ ةاعولا ةيغب .الا”ص ةلزتعملا تاقبطو قرف .۲۲۰ - ۲۱۲/۱۲ دادغب

 )١( :ةيآلا أبس ةروس ۸. ْ

 .ش :نم ةطقاس «ىرتفا» :ةظفل (۲)

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 .680/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٦۳٤/١ رصتخملا

 ءاكبب بذعيل تيملا نإ» :لاق ةَ هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع )٤(

 رمع نبا بذك ام هللاو» : :تلاق اهنع هّللا يضر ةشئاع كلذ غلب املف ,؛هيلع هلهأ

 .«هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزيل هللا نإ» :ة هللا لوسر لاق امنإ . .«مهو هنكلو

 ءاكبب تيملا بذعي» :هك يبنلا لوق (”7) باب ءزئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ىلع ةحاينلا نم هركي ام )۳١( باب يفو .81/؟ خلإ ...هتنس نم حونلا ناك اذإ ««هلهأ
 .87/؟ خلا ...تيملا

 - ۲۲) ثيدخ .هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب ءزئانجلا باتك يف ملسم هجرخأو
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 4//١9. تيملا نع ةحاينلا باب ءزئانجلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو 5

 هالك



 ةيظمل يهو ءْمِهَيَداَهَش يف َنوُيِذاَكَل , 70كم :َبيِجَأَو ."4نوُبِذاَكَل َنيِقِفاتُملا نإ ُدَهْشَي ةللاَو» :ِهِلَْقِل ؛ٌبِذَكَم ًالإَو

 لشمال ام ىلإَو نك ملغ اه ىلإو .ةفذص ملعب ام ىلإ مق
 اهي جار

 عامجإلاو سو ِهْبَلَع هللا ىَلَص] ِهِلَوُسَرَو ©َىَناَعَت هللا ربك رو ءٌيِروُرَصلِل ٍقِفاَوُمْلاَك ِهِرْيَغِبَو هِرِتاَوَتُمْلاَك هيفي ٌيِروُرَض :لؤوألاف فلل قِفاَوُمْلاَك هرْيَعِبَو هرِتاَوَعُمْلاَك هيف ٌيِروُرَص :ُلّوألاَ
 . "رطل ٍقِفاَوُمْلاَ VD) $ ا

 . هقدص دص َمِلَع اَمِل تِلاَخُمْلا : يناَغلاَو

 )١( :ةيآلا نوقفانملا ةروس ١.
 مهفيرعت ةلأسملا هذه يف فالخلا أشنمو» :77/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق (5)

 ىدنهلا لاقو «ىظفل ةلأسملا هذه ىف فالخلا :بجاحلا نبا لاقو «بذكلاو قدصلا
 ناك امفيك هنع ربخملل ًاقباطم نوكي ام قدصلا ربخلاب ىنع نإ هنأل ؛قحلا هنإ
 امهنيب ةطساولا لوصح ةلاحتساب ملعلاف «ناك امفيك ًاقباطم نوكي ال ام بذكلابو
 ناكمإف ءامهب ملعلا عم نكل قباطم ريغو ءًاقباطم نوكي ام امهب ىنع نإو «ءيرورض
 هتقباطمل ؛ًامولعم نوكي ال ام وهو «ةرورضلاب ًاضيأ مولعم امهنيب ةطساولا لوصح
 .يظفل فالخلا نأ تبثف ؛هتقباطم مدعو

 ءانب اذهو ءرارقإ وهف «هيعدت ام ركنأ ال :لاق ول ام فالخلا اذه ىلع عرفتي :تلق
 توكسلا يهو ءةطساو امهنيب :انلق نإف .«راكنإلا مدعو رارقإلا نيب ةطساو ال هنأ ىلع

 .ها .«نيرخأتملا ضعب رايتخا وهو «رارقإب سيلف
 .رهاظ فيرحت وهو «يرظن» لدب «يرضن» ش :يف (۴)

 وأ اهيف نهذلا لقتني يتلا ةلدألا يف رظنو لمأت ىلع هلوصح فقوتي ام :وه يرظنلا

 نم ةيلمع ىلإ هليصحت يف جاتحي ام :نذإ وهف «لوهجملا ىلإ مولعملا نم اهتطساوب
 .ثداح ملاعلا نأب قيدصتلاك «يركفلا لالدتسالا تايلمع

 .5"”ص ةفرعملا طباوضو ٠٠٠ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا
 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل )٤(

 .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )هر

 ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«رظنلل» لدب «يرظنلل» ش ءأ :يف ()
 5/١"5. رصتخملا نايبو 00/85 ةقرو) بجاحلا عفرو ٠٠١/١ رصتخملا
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 ت س وثم 2
 ٍرَبَحَك ُهُبِذَك ُنَظُي ْدَقَو ."ِلْدَعْلا ٍرَبَحَك ُُقْدِص نُ ْدَق :ُتِلاّئلاَو .٠

 4 4 م
 . 29ٍِلوُهَجَمْلاَك كش دقو «”باذكلا

 ب وچ 2 و ofod of سمج تو E orn س قە
 َناَك ول هنأل ؛اعطق بِذكف هقدص ملعي مل ربخ لك :لاق ْنَمَو

 يِف ِهِلْئِمِب ٌدِساَف «ٍةَّلاَسّرلا يِعَّذُم ٍرَبَحَك «ٌليِلَد ِهْبَلَع َبِصْنَل اًفْدِص
 ر 37 ر . 2 03
 َبذک اَمَنِإَو ءمِلْسُم 5 رْفْكَو «دهاش 5 بذک موُرْلَو . ^ ضيَقَكلا

 1 .ِةَداَعْلِل ؛ ىِعَدُمْلا

 کچ >2

 ىف دعاوق :رظنا .ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع هلمحت ةكّلَم هل نم :لدعلاب دارملا )١(
 بابسأ 44/١. يرئازجلا رهاط خيشلل رظنلا هيجوت ۳۳ص يوناهتلل ثيدحلا مولع
 57/١. نيثدحملا فالتخا

 .«باذكلا» لدب «بذاكلا» ش :يف (۲)

 باحصأ دنع لوهجملا» :هلوقب 44١ص ةيافكلا يف لوهجملا يدادغبلا بيطخلا فرع (9)

 مل نمو «هب ءاملعلا هفرع الو «هسفن يف ملعلا بلطب رهتشي مل نم لك وه :ثيدحلا
 .ها.ا(دحاو وار ةهج نم الإ هثيدح فرعي

 :ماسقأ ةثالث ىلع لوهجملاو

 .ًانطابو ًارهاظ ةلادعلا لوهجم :اهدحأ
 .روتسملا وهو .ًارهاظ ال ًانطاب ةلادعلا لوهجم :اهيناث

 ةهج نم الإ هثيدح فرعي ملو ءاملعلا هفرعي مل نم لك وهو «نيعلا لوهجم :اهثلا

 .دحاو وار

 عفرلا .٤٠٠ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق ١15/١". يوارلا بيردت :رظنا
 .١441/؟ نيثدحملا فالتخا بابسأ .١٠١ص يونكلل ليمكتلاو

 مدع ةهج نم رخآ ىنعمو ىنعم نيب ةبسن :وه ضقانتلاو «ضقانتلا نم ضيقنلا (6)

 .دحاو نامزو دحاو ءيش يف اعم امهعافترا ناكمإ مدعو ءاعم امهعامتجا ناكمإ

 الو ءدحاو نامز يف دحاو ءيش ىف امهعامتجا نكمي الف نادناعتم امه :يأ

 توبث وأ امهدحأ دوجو نم دب الف ءءىشلا كلذ نع اعم امهعافترا نكمي
 1 .رخآلا ءافتناو امهدحأ
 .66ص ةفرغملا طباوض .١47ص بغارلا تادرفم :رظنا
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 7[ ربخلل َرَخآ ْميِسْفَت] 0

 كلل

(۲) 

(۳) 

 .داحاو رِتاَوَتُم ىلإ ُمِسَفْني هيو

 اذ ِهِقدِصِب ليلا همك ٌديِفُم ٍةَعاَمَج رخ 05000

 يكبسلا جاتلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ ءلصألاب سيلو .يلمع نم ناونعلا اذه
 يف دضعلاو 2559/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألاو (أ/88 ةقرو) بجاحلا عفر يف

 .67/؟ رصتخملا ىلع هحرش

 ضعب رثإ يف اهضعب ءاج اذإ «ترتاوتف بّتَكلا ٌترتاو :لوقت «عباتتلا :ةغللا يف رتاوتلا

 .عاطقنا ريغ نم أرتو ًارتو
 ةكرادم يهف الإو «ةرتف اهنيب تعقو اذإ الإ ءايشألا نيب نوكت الو .ةعباتملا ةرتاوملاو

 الو .ًارتو هب يتأتو «نيموي وأ ًاموي رطفتو ًاموي موصت نأ :موصلا ةرتاومو .ةلصاومو
 .رتولا نم هنأل ؛ ةلصاوملا هب داري

 انلسر انلسرأ مث# :ىلاعت لاق «هكرتو نيونتلا اهيف زوجيو (ىَرْنَو اهلصأ :ىَرْثَتو
 ءىجم :ربخلا ٌرتاوتو ءامهنيب ةرتفب ٍدحاو دعب ًادحاو يأ «[55 :نونمؤملا] #ىرتت

 ١ .لاصتا ريغ نم ٍدحاو دعب ًادحاو هب نيربخملا

 ًادرفم .555ص تافيرعتلا . ٠٠٠۲/۲ رینملا حابصملا . ٠١١/۲ طيحملا سوماقلا :رظنا
 ١١8/١. رظنلا هيجوت .15١”ص بغارلا

 ةرثكلا يف ذ اوغلب ةعامج هب ربخأ سوسحم نع ربخ وه رتاوتملاف :حالطصالا يف امأ

 .هيف بذكلا ىلع مهّؤطاوت ةداعلا ليحت ًاغلبم

 :يونعمو يظفل :نيمسق ىلإ مسقني رتاوتلاو
 .هظفل نود هانعم رتاوت ام وه :يونعملاو .اعم هانعمو هظفل رتاوت ام وه :يظفللاف

 .مهقفاوت وأ ««مهّؤطاوت ةداعلا ليحت» دعب رتاوتملا فيرعت يف رجح نبا ظفاحلا دازو

 ةرواشملا دعب نعم ءيش عارتخا ىلع موق قفتي نأ وه ّوطاوتلا نأب ؛امهنيب قّرفو

 ريغ نم اذه ٌلوصح :قفاوتلاو ءٌرخآلا هلوقي ام ٌفالخ دحأ لوقي ال نأب ؛ريرقتلاو

 .١5ص ةبخنلا حرش :رظنا .قافتا الو مهنيب ةرواشم

 .791/4 طيحملا رحبلا .508/5 يدمآلل ماكحإلا .5؟54//1 يزارلل لوصحملا :رظنا

 لوصفلا حيقنت حرش 585/١. يسخرسلا لوصأ #/٠". ريرحتلا ريسيت .48/5 ليصحتلا

 يوارلا بيردت 5714/5 رینملا بكوكلا حرش .447/؟ عماسملا فينشت .؟4ة4ص

 رظنلا هيجوت ."١ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق ."4ص ينامألا رفظ .۲
 لم

 .(هقدصبا» لدب «هقدصل» ش : یف
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 اَم ىَلَع ِةَدِئاَزلا َنْئاَرَقْلاِب "ويف ْمُهُقْدِص َمِلُع ام َجُْرْخَيِل ؛؛هِيْفَِب» : َليِقَو

Cyاربع (ٌةَداَع 08 5  

۲( 

 قفز

 فيفإ

)€( 

 ئ را لاو

 . نس :نم طقاس هيفا فرح

 .ىنعملا ىلع رثؤي هطوقسو .ش :نم طقاس 4ال» فرح

 .زئاج امهالكو .«تفلاخ» لدب «فلاخ» ش :يف

 «ةينمسلا مه :ليق. :77*”ص ةدوسملا يف ةيميت نباو ۸٤١/١ ةدعلا يف ىلعي وبأ لاق
 .ةمهاربلا مه :ليقو

 الاله 23١7/١ ناهربلا يف ينيوجلا :مهدحو ةينمسلا ىلإ لوقلا اذه بسن نممو
 ىفصتسملا يفو ٠۲٠ص لوخنملا يف يلازغلاو ۱۳۹/١ لوصولا يف ناهرب نباو

 ةهزن عم 544/١ ةضورلا يف ةمادق نباو «5758/4 لوصحملا يف يزارلاو ١/"٠1«

 عم ۳٠۳/۲ جاهنملا يف يواضيبلاو «رصتخملا يف انه بجاحلا نباو ءرطاخلا
 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ٠٠٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو «جاهبإلا
4/۲. 

 ةرصبتلا يف يزاريشلاو ٠١/١ ديهمتلا يف باطخلا وبأ :ةمهاربلا ىلإ هبسن نممو
 ١ 1 .لا ص عمللا يفو ۲۹۱ص

 يف يفوطلاو 1۸ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲54/۲ ماكحإلا يف يدمآلا بسنو
 ٠۲٤/۲ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبعو ۷٤/١« ةضورلا رصتخم حرش

 ۲۳۸/٤« طيحملا رحبلا ىف یشکرزلاو ۰٥۲/۲ رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلاو
 .اعم ةمهاربلاو ةينمسلا ىلإ «١4ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو

 ثيح توبثلا ملسم بحاصك ةمهاربلا نم ةقرف مهلعجو ةينمسلا ىلإ هبسن نم مهنمو
 .١1/؟ تومحرلا حتاوف :رظنا .«ةمهاربلا نم ةينمسلل ًافالخ قح رتاوتلاب ملعلا» :لاق

 نب دومحم ناطلسلا هرسك :منصل مسا وهو «تانموس» ةدبع دنهلا نم موق :ةينمسلا -
 رظنلا راكنإو ءملاعلا مدقو «خسانتلاب نولئاق مهو «ه١١٤ ةنس نيكيتكبس

 روهشملاو «ةمهاربلا نم ةقرف مهنإ :ليق .نماوحلا يف ملعلا نورصحيو «لالدتسالاو

 .ةمهاربلا ريغ ىرخأ ةقرف مهنأ

 يكودنهلا بهذملا نأل ؛ ةمهاربلا نم ةقرف ةينمسلا نأ رصتخملا نايب ققحم حجر دقو

 مهو « يِرْثَكو «راجتلا مهو ‹شْبوو ءمادخلا مهو ُرْدْؤُش :تاقبط ةعبرأ سانلا مسقي

 سانا ةداقو ءاملعلا مهو «- 0 هعمج ْنَمَهْرِبَو .مهنع نوعفادي نيذلا نولتاقملا

 - مهمعز يف - ةسدقملا مهبتك أ رقي نأ يكودنهلا بهذملا يف زوجي الو .تادابعلا يف

 -يف سانلا ةداقو ءاملع ةينمسلا تناكو .ةمهاربلا ريغ تادابعلا يف سانلا سأريو

o۰ 
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 قفز

 3 َقَيِلاَحْلا مَمألاَو َِيِئاَتلا ٍدآلبلاب ٌةَروُرَض َملِعلا دج انف ؛ تهب َّوُهَو چ. م 20000 ساه ر 7 ر ° 1 05 ت 7
 اف

 .ةمهاربلا نم مهنأ حجر اذل ؛مهتادابع

 ام ضقني امالك ينوريبلا نع ۲١١/١ مالسإلا ىحض يف نيمأ دمحأ ذاتسألا لقن :ٌتلق
 ةقرف - ةينمسلا  اهنأ ىنوريبلا ركذ دقو» :لاق ثيح .رصتخملا نايب ققحم هحجر
 روهشملاو» :11/5 تومحرلا حتاوف بحاص هب حرص امو .«ةمهاربلل ضغبلا ةديدش
 فشك يف يراخبلا زيزعلادبع ًاضيأ هب حرص امو .«ةمهاربلا ريغ ىرخأ ةقرف مهنأ
 موق :مهو ةمهاربلاو «مانصألا ةدبع نم موق مهو :ةينمسلا تبهذو» :875/؟ رارسألا
 ريغ ىرخأ ةقرف ةينمسلا نأ حجرأ ينلعجي ام اذهو .«دنهلا ضرأب ةلاسرلا يركنم نم
 .ةمهاربلا
 فشك ١٠١/۲. تومحرلا حتاوف ٠۳۲/١. ىفصتسملا .؟5/4 طيحملا سوماقلا :رظنا
 عم 744/١ رظانلا ةضور ۷٥/۲. ةضورلا رصتخم حرش .ه١/٤٠ يودزبلا حرش رارسألا
 741/١. مالسإلا ىحض ."31/ ريرحتلا ريسيت .۴٠۲ص قرفلا نيب قرفلا .رطاخلا ةهزن
 رابخألا نإ :مهلوق يف ةمهاربلاو ةينمسلل ًافالخ ملعلا ىلإ يضفت ةرتاوتملا رابخألا
 .سمخلا ساوحلا يف ملعلا اورصح مهنأل ؛ملعلا ىلإ يضفت ال ةرتاوتملا
 ءا/ل٠/# لوسلا ةياهن يف يونسإلاو «578/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 لوصحب فرتعت ةينمسلا ضعب نإ 8١": 80” ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو
 ءاهيلإ أطخلا قرطت دعبيف «سحلاب ةدوضعم اهنأل ؛تارضاحلا نع رابخألا يف ملعلا
 .نايسنلاو أطخلا لامتحا اهيلإ قرطتيف «سحلا نع ةبئاغ اهنأل ؛تايضاملا يف هوركنأو
 ملعلا ديفت رتاوتلا رابخأ نأ ةينمسلل بسن دقف ٠١7/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ امأو
 يف مولعلا كرادم مهّرصح لئاوألا ضعب نع تالاقملا باحصأ ىكح#» :لاق ثيح
 نوفرعي ةفئاط نع اولقنو ءتاسوسحملا الإ مولعم ال نأ ىلإ مهريصمو «ساوحلا
 نم ۳۷۵/۱ يفو ء.«كاهادع ام اوفنو «رتاوتلا رابخأ ساوحلا ىلإ اومض مهنأ ةينمسلاب
 يضفُي ىهتنم ىلإ ربخلا يهتني ال :اولاق مهنأ ةينمسلا نع ةلقنلا لقنو» :لاق ناهربلا
 ضني ىتح هب ىفتكُي الف رثك نإو ءددعلا نأ ىلع لومحم وهو .قدصلاب ملعلا ىلإ
 فالخلا نأ :هلصاحو ها.«ةعماجلا تالاحلا ءافتنا نم ةنيرقلا ىرجم يرجي ام ىلإ
 درجم ىلإ هعوقو اوفيضي مل مهنكل ءةلمجلا ىلع ملعلا عوقو نوركني ال مهنأو .يظفل
 طيحملا رحبلا :رظنا .لقاع هركني ال نئارقلا نع ملعلا عوقوو «ةنيرق ىلإ لب ءربخلا
0/4 

 .لطابلاو «ةرباكملاو «ىرتفملا بذكلا :ُّتْهَبلا
 عفر 541/١. رصتخملا نايب ١/". طيسولا مجعملا .68١ص بغارلا تادرفم :رظنا
 .67/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/88 ةقرو) بجاحلا
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 ٍلكَأَك هنأ ْنِم ودوم اَمَو .رابخإلا د جمب [ب/١۲] / ِءاَمَّلْخْلاَو ِءاَيِْنَألاَو

 ضان ىَلِإ يدَوُيَ ِدِحاَوْلا َنِم ٌةَبَكَرُم َةَلْمْجْلا َّنَأَو ءِدِحاَو ما

 نيَو يغب ي الج :يف یراق دره يي ىلإ ؛ِنْيَموُلْعَملا

 0 ٌدوُدْرَم قاق 1 موسي ّيِروُرَّصلا دابو ٌةَروُرَض ُهَئْيَبَو ٌيِروُرُصلا َنْيَب قرم

 O) بم 2 ع و زا
 . يرورض هنأ ىلع روهمجلاو

 )١( ب ىلحي ال ةفاضإلل مزالملا نأل ؛أطخ وهو ««ماعط» لدب «ماعطلا» أ :يف »ال٠.

 اهنم ملعلا ديفي ال رتاوتلا نايب يف اهوجو  مهلوقب لاق نمم  مهريغو ةينمسلا دروأ (۲)

 : لاق هنأ ىسيع انديس وأ ىسوم انديس نع هولقن اميف ىراصنلاو دوهيلا قيدصت مزلي هنأ

 ال .الطاي نوكيف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم انديس ةوبن يفاني وهو «٤٤يدعب يبن ال»

 نأل ؛عونمم وهو «مهربخ رتاوت ول مزلي امنإو «ىراصنلاو دوهيلا قيدصت موزل ملسن
 هبذكي مل اذإ ًارتاوتم نوكي امنإ ميظعلا عمجلا ربخو .مهربخ بذك ىلع لد عطاقلا

 .عطاق

 ينيوجلل ناهربلا :يف اهيلع دودرلاو مهلوقب لاق نمو ةينمسلا تاضارتعا :رظنا

 لوصحملا .۲۹۲ضص يزاريشلل ةرصبتلا ۲۸٠/١. ىنيوجلل صيخلتلا .اله ١

 حرش ٠٤١/۲. لوصألا ىلإ لوصولا .550/5 يدمآلل ماكحإلا ۲۲۸/٤. يزارلل
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 547/١ - 1٤١. رصتخملا نايب .75/؟ ةضورلا رصتخم

 .(ب/ه8 ةقرو) بجاحلا عفر .۳

 ةيئاطسفوسلا نأل ؛دودرم «قافولا مزلتسي يرورضلا نإ :مهلوقب لاق نمو ةينمسلا لوق (۳)

 :هلوق» :(ب/ه7 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .تايرورضلا نوركني

 احضاو هدر هجو ناك املو ءدودرم تاضارتعالا هذه نم هودروأ ام عيمج يأ ةدودرم»

 .ها .«هركذب قلطني ملا
 ىلع دضعلا حرش 554/١. رصتخملا نايب :(ب/ه7؟ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 .07/؟ رصتخملا

 «ليلد ريغب ملعي هنإ ىنعم ىلع ال «يرورض رتاوتلا يف ملعلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ (6)

 قيدصتلا مزلي امك .هطورش تدجو اذإ ءةرورض هيف قيدصتلا مزلي هنإ ىنعم لب

 .ةيرورض اهسفن يف نكت مل نإو «ةرورض تامدقملا نع ةلصاحلا ةجيتتلاب

 .؟97”نص ةرصبتلا ."اه/١ ينيوجلل ناهربلا .584/5 ىنيوجلل صيخلتلا :رظنا

 يدمآلل ماكحإلا .50/64 يزارلل لوصحملا .55ص لوخنملا ١/#١18. ىفصتسملا
 587/١. يسخرسلا لوصأ ."ه١ص لوصفلا حيقنت حرش .481/5 دمتعملا

 =عفر 544/١. رصتخملا نايب ."55/؟ رينملا بكوكلا حرش .۳۲/۳ ريرحتلا ريسيت

 نيف



0) 

 002 ا و هاا
 0 ٌيِرظَن : ٌّيِرْصَبْلاَو ٌيبْعَكْلاَو

 فينشت .؟59/4 طيحملا رحبلا .۷۹/۲ ةضورلا رصتخم حرش .(ب/ه8 ةقرو) بجاحلا
 .45”ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلاا 7 عماسملا

 نم قاقدلا ركب وبأو 81/7(2 دمتعملا) نايلزتعملا يرصبلا نيسحلا وبأو «يبعكلا بهذ
 يبسك رتاوتلا ربخ بيقع لصاحلا ملعلا نأ ىلإ ةلبانحلا نم باطخلا وبأو «ةيعفاشلا

 :امهيلإ ةراشإلا ردجت ناهيبنت كانهو

 هلزن هنكل «يبعكلا هتقفاومب ۳۷١/١ - ۳۷١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ حرص 0
 .ةلصاحلا تامدقملاو «نئارقلا ىلإ دنتسملا ملعلا باب نم هبيقع لصاحلا ملعلا نأ

 ترثك دقو «يرظن ارتاوت نيربخملا قدصب ملعلا نأ ىلإ يبعكلا بهذو» :لاق ثيح

 ةرثك دنع هبهذم ليزنت هارأ يذلاو «قحلا ةبصع نمو هباحصأ نم هيلع نعاطملا

 ءايلقع ًايرظن لجرلا ِنْعَي ملف ءاهئافتناو ةعماج ةلايإ توبث يف رظنلا ىلع نيربخملا
 ها.«قحلا الإ هركذ ام سيلو «جئاتنو تامدقم ىلع ًايربس ًاركفو
 ."6١1/؟ جاهبإلا ب |۸ ةقرو) بجاحلا عفر .۲۸6/۲ ينيوجلل صيخلتلا :رظناو
 ٠١١/۲ عماسملا فينشت .۷۲/۳ لوسلا ةياهن

 ٠٠١/۲ جاهنملا يف يواضيبلا هعبتو ۲۳٠/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لقن : يناثلا
 هيفو «يرظن رتاوتلا بيقع لصاحلا ملعلا نأ يلازغلا مالسإلا ةجح نع جاهبإلا عم
 لب «يرظن رتاوتلا ربخب لصاحلا ملعلا نأ هنم مهفي امب حرصي مل هنأل كلذ ؛رظن
 :نامسق هدنع يرورضلا نأل ؛يرورضلا نم مسق هنأ ديفي امب حرص

 «تفتلي مل مأ نهذلا اهيلإ تفتلا ءاوس هيلإ ةيضفم ةطساو وذ يرورض :لوألا مسقلا
 «نيرشعلا فصن ةرشعلا» :انلوق وحن اهعم اهتاسايق يف اياضقلا ليبق نم ناك ام :وهو
 يف ةلصاح اهنأ عم «هيلإ ةيضفم ةطساو طسوتب روعشلا ىلإ جاتحن ال اذه يف نحنف
 ؛ةرشعو ةرشع نع ةرابع نيرشعلا نأ ىلإ تافتلا نود اذهب ملعلا لصحيف :نهذلا
 .رتاوتلا ربخب ملعلا لوصح ليبقلا اذه نمو .نيرشعلا فصن ةرشعلا تناك كلذلو
 .الصأ هل ةطساو ال ام :يناثلا مسقلا

 جاتحي لمأت ىندأ» : :وحن رتاوتملا ربخلاب ملعلا يف يلازغلا اهيلإ راشأ يتلا ةطساولاو
 ناك ول ذإ ؛ًايرظن هلثمب ملل ريصي ال اذهو ««نوبذكي ال ءالؤه نأ فرعيل ؛هيلإ
 «قيدحتلاو .نوفجلا حتف تف نم دب ال ذإ ؛رظنلاب ةمولعم تاكردملاو :ليقل» كلذك

 .ها.«اهريغو عناوملا عافتراو

 «قدصلا ىلع ةلادلا نئارقلا» :ًاضيأ ايرظن هلعجت الو اهيلإ جاتحي يتلا طئاسولا نمو
 .۲۴۷ - ٣۲۳ص لوخنملا :رظنا .«بذكلا لايخل ةمساحلا

 = ىلع عالطالا ىلع هفقوت رظنلاب» ينعي  يبعكلا يأ ناك نإف» :يبعكلا نع لاق مث

 كفوا
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 '"'ٍففوْلاب :ليقَو

 .ملعلا لصحي نئارقلا ىلع عالطالا ءاروو «هل مّلسم اذهف ءلمأتلاو ثحبلاب نئارقلا

 داعو بهاذملا تقتلا دقف «يبعكلا هركني ال اذهو ؛فقوتو رظن ريغ نم ايرورض

 :۲۳۸ص لوخنملا :رظنا .«ظفللا ىلإ فالخلا
 قيقحتو» :- يرورضلاو يرظنلا ريسفتل ضرع نأ دعب - ۱۳۳/١ ىفصتسملا يف لاقو

 ال ميدقلا :انلوقك ةطساو ريغب لصحي امع ةرابع ناك نإ يرورضلا نإ :هيف لوقلا
 هنإف ءيرورضب سيل اذهف ءامودعم لصحي ال دوجوملا ثدحملاو ءاثدحم نوكي

 ةطساولا لكشت نودب لصحي امع ةرابع ناك نإو «نيتروكذملا نيتمدقملا ةطساوب لصح

 هجوب ناسنإلا رعشي ال نهذلا يف ةرضاح ةطساو ب برو «يرورض اذهف «نهذلا يف

 نانثإلا» :انلوقك ٌىلَوأب سيلو «- ًايلوأ ىمسيف  اهتطساوب ملعلا لوصحو ءاهطسوت

 ةلمجلا يئزج دحأ فصنلا نأ :وهو «ةطساوب الإ كلذ ملعي ال هنإف .؟ةعبرألا فصن

 نذإ وهف «ةعبرألا ةلمج نم يناثلل يواسملا نيئزجلا دحأ نانثإلاو ءرخآلل يواسملا

 .ها .«ةرضاح نهذلا يف ةيلج اهنكل ةطساوب ملعلا اذه لصح دقف «فصن

 .ها.«قحلا وه يلازغلا هركذ يذلا اذهو» ۳٠١/١: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 بجاحلا عفر يف هلوقب يلازغلاو «نيمرحلا مامإ يلوق ىلع يكبسلا نبا بقع دقو
 وه ناكو يلازغلاو نيمرحلا مامإ يأر دحتا اذإوا 5 جاهبإلاو (ب/ه4 ةقرو)

 مامإ عنص امك هيلع يبعكلا بهذم لزنو ءروهمجلاو - يزارلا يأ مامإلا يأر

 ٍلعجي الو نوكي نأ يغبني يذلا وه ليزنتلا اذهو «فالتخا مهنيب نكي مل نيمرحلا

 - ۸1/۲ ةضورلا رصتخم حرش يف هلبق يفوطلا هيلإ ىهتنا يذلا اذهو .«عازن ةلأسملا

 ىلإ لقعلا رطضا ام :يرورضلاب لوألا دارم ذإ ؛يظفل فالخلاو» :لاق ثيح 7

 مسقنم يرورضلاو «هيفرط روصت هب مزجلا لوصح يف يفاكلا : : يهيدب يناثلاو «هقيدصت

 لاقو .ها .«نيلوقلا ىلع لصاح هب مزجلاو «رخآلا ىوعد ريغ لک ىوعدف ءامهيلإ

 ؛يرورض هنأ ىنعملا يف فالخ الف» ۱١١/١: عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا

 .«ًايرورض هنوك فاني ال تامدقملا كلت ىلع هفقرت نأل

 ال يرورض هنأب لئاقلا نأل ؛يظفل فالخلاو» :7١7؟ص لخدملا يف ناردب نبا لاقو

 لقعلا نأ يف عزانُي ال يرظن هنأب لئاقلاو «تامدقملا يف رظنلا ىلع هفقوت يف عزانُي

 يف هلوقي ام ىلع هبحاص نيقيرفلا نم دحاو لك قفاو اذإو .هب قيدصتلا ىلإ رطضي

 خيش هديأ ام اذهو .«ظفللا يف الإ امهنيب عازن قبي مل ءهتفصو ملعلا اذه مكح

 _ .594ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز مالسإلا

 يف يدمآلا لاق .يدمآلا مامإلاو .(ه5"4 ت) ىضترملا فيرشلا ديسلا فقوت

 -نيب مالكلا توافتو نيبناجلا نم ذخأملا ٌفعض فرع اذإو ...» :558/؟ ماكحإلا
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 .ًالْفَع هيف ُفالِخْلا ٌعاَسَلَو «ِنْيَتَمَدَُمْلا ٍطَّسَوَت ىلإ َرَمتْفال اًيِرَطَن َناَك ول : ا

 هنأ مْلِع َدْعَب دعَب الإ ُلُصَْي الو ٌَرَمَتْها امل اًيِروُرَض ناک ول : ِنْيَسْحْلا وُب 1
 © ديل َكِلَذَك ناك اَم َّنَأَو ءْمُهَل َلِياَح آل ْدَدَع ْمُهّنَأَو ءٍتاَسوُسْحَمْلا َنِم
 آل ۳ٌت َمِلُع ءَنَصَح اَذِإ ْلَب علما َبيجأَو ." ضيقا مرلي مرلي بزب
 ‹ٌٰيروُرض قدصلاپ ْمْلْلاَ كلذ لع قبس ىلإ ٌرِقَُْم عقم هنأ آل < نھ َلِياَح

 .ٌيِروُرَض رك ي يف ٌةَنِكْمُم بيرلا ُةَروُصَو

 ٍضَراَعُم :اًَنْلُق .َةَروُرَض ٌئِروُرَض هَ َميْعَل اًيِروُرَض َناَك ْوَل :اوُناَق

 يقص ُروُعّشلا ٌةَروُرَص ملِلاب ٍروُعشلا نم ْمَرَْي َالَو .هلثوب
 «*0وُطاَوَتلاَو قامال ُمَتْمَي ادّدَعَ َنيِرِبْخُمْلا ُهَدَعَت :«ِرِتاَوَُمْلا ُطْرَشَو

 ns نب ةَرطلا ̂ يف "نیوتسُم 2"”ٌسحلا ىلإ َنيِديَئْسُم

١ 

 ها .«نيرمألا دحأب مزجلا نع فقولا وه امنإ بجاولا نأ رهظ دقف «نيفرطلا
 بستكملا نم ىوقأ وهو «يرورضلاو بستكملا نيب هنأ :وهو عبار بهذم كانهو
 يف يشكرزلا هنع هاكح امك .رمحألا تيربكلا بحاص هلاق .يرورضلا ةوق يف سيلو
 .؟51/4 طيحملا رحبلا

 .«سيل» لدب «سيلف» ش : يف )0

 همالك صن رظنا .ديدش راصتخابو «ريبك فرصتب نيسحلا يبأ مالكل بجاحلا نبا لقن (۲)
 ىك ا A */Y دمتعملا يف الماك

 .«مهنأ» لدب «هنأ» أ :يف (۳)

 «رتاوتملا» لدب «رتاوتلا» ش «أ :يف (6)

 .أطخل وهو .ةؤطاوتلا» لدب «ىطاوتلا» أ :يف (5)
 .اعطق دفي مل يلقع ليلد ىلإ اودنتسا ولف «سحلا ىلإ كلذ اودنسي نأ رتاوتلا طرش (5)

 ماكحإلا .5908/4 يزارلل لوصحملا . ١84/١ ىفصتسملا وحلا ناهربلا :رظنا
 طيحملا رحبلا ."#8 ص لوصفلا حيقنت حرش ۴٤/۳. ريرحتلا ريسيت .۲۹۷/۲ يدمآلل

 ىلع دضعلا حرش . 7/0١ رصتخملا نايب .(أ/ه ةقرو) بجاحلا عفر ۴٤
 رفظ .4550ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا . ٠٠١/١ تومحرلا حتاوف .57/؟ رصتخملا
 .4" ص ينامألا

 .«َنيوَنْسُم» لدب (َنْيَيَوَتْسُم» ش :يف (۷)

 .أ :نم طقاس «ىف» رجلا فرح (۸)
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 «ٌعيِمَجْلا َريِرَأ ْنِإ ُهّنأل بَلِ ٍجاَتْحُم ريَ يع :9َنيِمِلاَعَو "”ِطَسوْلاَو

 يف ةرتاوتملا رابخألا تناك املو» 1١١/١: رظنلا هيجوت يف يرئازجلا رهاط خيشلا لاق )١(

 - نيفرطلا ءاوتنما نم رتاوتملا ربخلا يف دب ال :ءاملعلا لاق «تاقبطلا ةددعتم بلاغلا

 دارملاو .امهنيب ام :وهو طسولاو  ةريخألا ةقبطلاو «ىلوألا ةقبطلا :امه نافرطلاف

 لك يف نوكي نأب ؛ددعلا يف ءاوتسالا ال «ةروكذملا ةرثكلا يف ءاوتسالا :ءاوتسالاب

 «ةروكذملا ةرثكلا هيف اهنم ددع لك ناك اذإ هيف فالتخالا رضي ال هنإف ءًايوتسم ةقبط ٠
 ًافلأ ةثلاثلا ددعو «ةئامعست ةيناثلا ددعو ءًافلأ ىلوألا ةقبطلا ددع نوكي نأ لثم
 ربخلا يف طورشملا غلبملا ةرثكلا يف اوغلبي مل اذإ ةاورلا نأ ملعُي ركذ امبو .ةئامعستو

 , «ًارتاوتم مهربخ مسُي مل < ءاهضعب ىف وأ تاقبطلا عيمج يف كلذ ناك ءاوس «رتاوتملا

 .ها .«ًاروهشم ىمسي امنإو

 هتطساوو هافرط يوتسي نأ ثلاثلا طرشلا» ١5/١: ىفصتسملا ىف ف يلازغلا لاق

 تلاوتو «فلسلا نع فّلخلا لقن اذإف «ددعلا لامك يفو «تافصلا هذه يف

 ؛ مهقدصب ملعلا لصحي مل ءرصع لك يف ةمئاق طورشلا نكت ملو ءراصعألا

 مل كلذ لجألو ؛طورشلا نم هيف دب الف .هسفنب لقتسم رصع لك ربخ نأل

 هللا تاولص ىسوم نع مهلقن يف مهترثك عم دوهيلا قدصب ملعلا انل لصحي

 لقن يف ةيركبلاو ةيسابعلاو ةعيشلا قيدصتب الو ءهتعيرشل خسان لك بيذكت هيلع
 ددع رثك ناو «مهنع هللا يضر ركب يبأ وأ «سابعلا وأ ءّيلع ةمامإ ىلع صنلا

 .هوشفأ مث الوأ ٌداحآلا هعضو اذه ضعب نأل ؛ةبيرقلا راصعألا هذه يف نيلقانلا

 ملف «راصعألا ضعب يف لصح امنإ طرشلاو .هدعبو هرصع يف نولقانلا رثك مث
 ةالصلا هيلع ىسيع دوجو فالخب ٌقيدصتلا لصحي مل كلذلو ؛راصعألا هيف وتست

 لك نإف ؛ةمامإلل امهباصتناو .يلعو ركب يبأ دوجوو «ةوبنلاب هيدحتو مالسلاو

 ىلع ردقن ال يرورض ملع انل لصخ ةطساولاو فارطألا هيف تواست امل كلذ

 امهيلع ىسيعو ىسوم نع هولقن اميف كيكشتلا ىلع ردقنو ءهيف انسفنأ كيكشت

 .ها .«ةمامإلا صن يفو مالسلاو ةالصلا

 هيلع هبن امك .هيلإ جاتحم ريغ اذهو «هوربخأ امب نيملاع مهنوك :مهضعب طرش (۲)
 «نيملاع مهعيمج نوكي ال دق هنأل ؛لطابف مهعيمج ملع ديرأ نإ هنأل . ؛فنصملا

 جاتحي الف ضعبلا ملع.ديرأ نإو .ملعلا لصحي اذه عمو «نيناظ مهضعب نوكي لب

 5 يناثلا ٍطرشلا وهو ‹طورشلا نم ديق امم مزال ضعبلا ملع نأل ؛هضرعت ىلإ

 نوُّسِحُمْلا نوكي نأ بجوي سحلا ىلإ دانتسالا نأل ؛ «سحلا ىلإ نيدنتسما

 .هب نيملاع
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 544/١. رصتخملا نايب .(أ/١٥ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
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 . اهب i/rv1] / مْلِعْلا ُن قبس مليل لوصخ طباَض نأ ال

CWOurlor î . ر فو ك ا a 
 ةسمخل | يف َهّدَرَتَو «ءةعت زل ٍصْقَتِب ِيِضاَقْلا َمْطَقَو `.

0 Deh . 7 م 
 رشع انثا . تو

 .«ضعب» لدب «ضعبلا» أ : يف

 دق :لئاق لاق نإف» ٠0٠0/5": صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ هركذ ينالقابلا يضاقلا لوق
 فلتخا دق :ليق ؟ددعب ددحتي لهو ؟ هلقأ امف « عبرأ ىلع ديزي رتاوتلا ددع نأ متركذ

 ام ركذن مث ءاهيلإ ئمون نحنو «ةفلتخم بهاذم ىلع كلذ يف لوصألا بابرأ
 هتفرعم ىلإ انل ليبس ال امم رتاوتلا ددع لقأ نأ قحلا لهأ هاضترا ام ...هراتخن
 امأف ءرتاوتلا ددع اوسيل هنود امف عبرألا نأ هركذ انمدق ام هطبضن يذلا امنإو ءهطبضو
 ددع ىلإ ريشن ال كلذكو ءرتاوتلا لقأ هنوك هنع يفْنَتَق ءددع ىلإ ريشن الف عبرألا قوف
 رطضيف «ةدهاشم نع ةسمخ انربخي نأ قفتا ولف :ليق نإف .لقألا هنأ معزنف روصجم
 :ليق ؟ ةسمخ رتاوتلا ددع لقأ نأ كلذ قافتا دنع عطقي لهف «هوربخأ امب ملعلا ىلإ
 ىلع قفتي مل كلذ نأ ديب هومتركذ امب لوقلا انعطقل ؛هومتفصو امك كلذ قفتا ول
 .ها .(«..ةداعلا رارمتسا

 ىصقأ ىلع ديزي مهددع نأ ملعا :يضاقلا لاقو» ۳۷٠/١: ناهربلا يف ينيوجلا لاقو
 ددع هنإف ؛ملعلا نمضتي ال ةعبرألا رابخإ نأ معزو ءةعيرشلا تانايب يف ّيعرملا ددعلا
 لاز امو «مولعلا رمثت ال تاموكحلا ليصافت يف تانيبلا نأ ملعن نحنو .انزلا ةنيب
 ةسمخلا رابخإ نأب يضاقلا عطقي مل مث «مهتيضقأ يف نونظلا تابلغب نيفتكم ةاضقلا

 مها.«ملعلا مهرابخإ بجوي ال ةعبرألا نأ هعطق لحم امنإو «هفني ملو ملعلا بجوي
 .7550/4 يزارلل لوصحملا :رظناو

 .رهاظ أطخ وهو . «انثا» لدب «ينثا» شا: : يف

 .رتاوتلا ددع لقأ يف ءاملعلا فلتخا

 يف يشكرزلا لقنو «يئابجلا ىلإ ٩۲۹ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسن .ةسمخ : ليقف -

 يعفاشلا باحصأ رثكأ بهذ» :هلوق يناعمسلا نبا نع ۲ عماسملا فينشت

 زوجي ال اذه ىلعف .داز امو ؛ةسمخ نم لقأب رتاوتلا زوجي ال هنأ ىلإ هنع هللا يضر
 هراتخاو ؛«ملعلا نود نظلا ةبلغل ةبجوملا ةداهشلا يف نيعم ددع هنأل ؛ةعبرأب رتاوتي نأ
 ىلع ددعلا اذه ديزي نأ دب ال» :لاق ثيح ۳4/۱ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا

 .ها . «ةعبرأ

 «ةرشع طرتشي :ليقف» ۹٤۷/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .ةرشع :ليقو -

 -ال :يرخطصإلا لاق» 55/١": يناعمسلا نبال عطاوقلا يف يذلاو ءيرخطصإلل بسنو
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 قف
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 اهنود ام نأل ؛داز امف ةرشعلاب رتاوتي نأ زاج نإو ءةرشع نم لقأب رتاوتي نأ زوجي

 :رظناو ها .«ةرثكلا عمج داز امف ةرشعلاو «داحآلا رابخأب صتخاف ءداحآلا عمج

 .۱۷۷/۲ يوارلا بيردت
 «ابيقن رشع ينثا مهنم انثعبو# :ىلاعت هلوقل ءابقنلا ددعب ؛رشع انثا :ليقو -

 .ةيكلاملا ضعب لاق هبو ١١[. :ةدئاملا]
 رشن .يتالولل ٤٤٠ص دودولا حتف .يطيقنشلا نيمألا خيشلل "81/7 دورولا رثن :رظنا

 .يطيقنشلا. يولعلل "1 دونبلا

 هبسن .[55 :لافنألا] (نورباص نورشع مكنم نكي نإ :ىلاعت هلوقل ؛نورشع :ليق

 هبو .ةلزتعملا نم يطوفلا ورمع نب ماشهو .فالعلا ىلإ ٠0/5 صيخلتلا يف ينيوجلا
 .كلام باحصأ نم مساقلا نبا لاق
 نورشعلا .يفكي الف «نيرشعلا نم رثكأب دحي» :ةيكلاملا نم نونحس مامإلا لاقو

 .هأ . (هدنع

 .ها .؟اهنم لقأ هدنع يفكي ال «نيثالثب دحي» :يكلاملا ديز يبأ نبا مامإلا لاقو

 رشن .يتالولل 45١ص دودولا حتف .يطيقنشلا نيمألا خيشلل ۳۸١/١ دورولا رثن :رظنا

 .يطيقنشلا يولعلل ۲٤/۲ دونبلا

 .ةقث نيعبرألا يف نوكي نأ ةيضابإلا ضعب طرتشاو .ةعمجلا ددعب ؛ نرعبرأ : ليق

 يملاسلل سمشلا ةعلط حرش 1۷۷/١. يوارلا بيردت .448/؟ عماسملا فينشت :رظنا

 5١٠. ص ينامألا رفظ .۲
 :فارعألا] ©انتاقيمل الجر نيعبس هموق ىسوم راتخاو# :ىلاعت هلوقل ؛نوعبس :ليقو

 .[ ١٠66

 .تولاط باحصأو ءردب لهأ ددعب رشع ةعضبو ةئامثالث :ليقو -
 هنأ لاوقألا هذه فعض دكؤي يذلاو» : 1٠ص ثيدحلا فلتخم ليوأت يف ةبيتق نبا لاق

 تابثإو .[۲۲ :فهكلا] «مهبلك مهنماثو# :ىلاعت هلوقك «ةينامثب لوق تابثإ اهنم مزلي

 ؛هيلإ اوريصي ملو ء[١۳ :رثدملا] «رشع ةعست اهيلع# :ىلاعت هلوقل رشع ةعست لوق
 . ها . 'مهتجح داسف ىلع لدف

 عماسملا فينشت .55ص ةبيتق نبال ثيدحلا فلتخم ليوأت ٠٠/١". صيخلتلا :رظنا

 ينامألا رفظ .454ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ۱۷۷/١. يوارلا بيردت .

 .١4ص

 .كلذ ريغو «عئاقولاو نيربخملا بسحب فلتخيو «نيعم ريغ ددعلا كلذ نأ حيحصلاو

 =لوصحملا .18 ء۷١۱۳ ء۱/٤۱۳ ىفصتسملا ۸٩/۲. دمتعملا ٠0٠0/5". صيخلتلا :رظنا

o۸ 



 مْلِع ِرْيَغ ْنِم مولا ُمَطْفَن اّنأل ؛"ٌهَدْنِع ٌمْلِعْلا َلَصَح ام ُهَطباَضَو
 ءو و هر مج هد
 َنِئاَرَق فالتخاب ؛ ؛ْفِلَتْخَيَو زخات الو نلفت اف ٠ ‹ صوصخم ٍددَعب

 َنيِعِمَتْسُمْلا ِكاَرْذِإَو ءاَمِهْيَلَع عالطالاَو َنيِرِبْخُمْلا ٍلاَوْحَأَو ءٍفيِرْعَتلا
 .عئامَوْلاَو

 .حيِسَمْل لا لْبَقِب ىَراَصَنلا ٍراَبْخإل ؛"ةَناَدَعْلاَو َمالْسِإلا :ٌمْوَق طَرَشَو
 .ٍطَسَوْلاَو لضألا ىف ٌلآلِتْحا ُةُباَوَجَو

 فلتخم ليوأت 194/١. يسخرسلا لوصأ ۲۷٠/۲. يدمآلل ماكحإلا .؟559/4 يزارلل
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟١90ص لوصفلا حيقنت حرش .55ص ةبيتق نبال ثيدحلا
 رينملا بكوكلا حرش 591/١. رصتخملا نايب .(ب/هو ةقرو) بجاحلا عفر ./؟
 ۹٤۸/۲. عماسملا فينشت . ۳۲

 بسحب فلتخي لب صوصخم ددع يف رصحنم ريغ هنإ :روهمجلا هب لاق يذلا راتخملا (۱)

 .كلذ ريغو عئاقولاو نيربخملا
 انملع ٠ «ملعلا مهربخ دافأو .عمجلا اذه ربخأ ىتمف ف «هدنع ملعلا لصح ام : هطباضو

 .الف الإو رتاوتم هنأ

 ىلإ لوصولا ۸۹/١. دمتعملا ١/*۳٠. صيخلتلا 70/١. ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 .514/4 يزارلل لوصحملا 154/١. ىفصتسملا .٠٠ص عمللا .144/؟ لوصألا
 ."ه١ص لوصفلا حيقنت حرش 544/١. يسخرسلا لوصأ .۲۷۱/۲ يدمآلل ماكحإلا
 حتاوف .757/4 طيحملا رحبلا .۳۳۳/۲ رينملا بكوكلا حرش ."14/# ريرحتلا ريسيت
 نايب .40/5 ةضورلا رصتخم حرش .”"8ص ةدوسملا .114 ١١١/۲« تومحرلا
 .1//447؟ عماسملا فينشت .04/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠١/١. رصتخملا
 ٠١/١. يملاسلل سمشلا ةعلط حرش .(ب/ه9 ةقرو) .(أ/ه4 ةقرو) بجاحلا عفر
 45١. - ۹٥٤ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

 .«ددعب» لدب «ددعلا ش :يف (؟)

 اوطرتشي مل روهمجلاو «ةيعفاشلا نم نادبع نباو ءةيفنحلا نم يودزبلا امهطرتشا دقو (۳)
 .كلذ

 ًافالخ مالسإلا رتاوتلا لقان يف طرتشي الا 4 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق
 ام نيب هتيوستل ؛طلغ امنإو :ناطقلا نبا لاق . ةيعفاشلا يأ  انباحصأ نم نادبع نبال
 .ها .ةربخلا هقيرط امو .داهتجالا هقيرط

 : يودزبلا يأ  هلوقو» : 7 رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاقو
 -ةلادعلاو مالسإلا نأل ؛موق هلاق امك .ةلادعلاو مالسإلا طارتشا ىلإ ريشي «مهتلادعو»

KÎ 



(1) 

(۲) 

(۳ 

 . ””ِنَطَوْلاَو «"نيدلاو ءِبَسَّنلا فالتخا :ٌمْوَقَو

 .امهمدع طرشف «ةفزاجملاو بذكلا اتنظم قسفلاو رفكلاو «قيقحتلاو قدصلا اطباض
 ها .«عطقلل طرشب سيل ةماعلا دنعو

 ينامألا رفظو 2788/7 رينملا بكوكلا حرشو 21١4/5 تومحرلا حتاوف :رظناو

 .٤٤ص

 : ٥۲۳١/۲ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاق .يودزبلا كلذ طرتشا نممو
 فالتخا طارتشا ىلإ ريشي ءاهدعابت يآ «مهتنكمأ نيابتو» :- .يودزبلا يأ - هلوقو»

 ناكمإ عفد يف ًاريثأت دشأ هنأل ؛ ؛؟ ضعبلا راتخم وهو .مهتالحمو «مهناطوأ وأ «مهنادلب

 ةعقب ينطَوَتُم رابخأب ملعلا لوصحل ؛ًاضيأ كلذ طرتشي ال روهمجلا دنعو .ؤطاوتلا

 .ها .«ةدحاو ةدلب وأ ةدحاو

 مهوتي ال موق هلقني نأ» :لاقف رتاوتملا ربخلا ۲۸۲/١ هلوصأ يف يسخرسلا فرع دقو
 .مهلثم موق نع مهتنكمأ نيابتو ءمهددع ةرثكل ؛بذكلا ىلع مهؤطاوتو مهعامتجا
 طرتشاف .«هيفرطك هطسوأو «هرخآك هلوأ نوكيف هلك هللا لوسرب لصتي نأ ىلإ اذكه

 .ةنكمألا نيابت فيرغتلا يف

 يأ - خيشلا ناكو» :8؟4/5 رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاق

 ؛(ناطوألا فالتخاو «ةلادعلا ءمالسإلا) يناعملا هذه ىلإ راشأ امنإ - يودزبلا

 ةقيقح طرش اهنأل ال ءموصخلا ىلع مازلإلا يف رهظأو ءلامتحالل عطقأ اهنأل
 اكد هانركذ ام ةقيقح هيف طرشلا .لب ءاهيلع رتاوتلاب ملعلا توبث فقوتي ثيحب

 ءاوتسا نأب دوهيلا رابخأو ءسوجملا رابخأ نع. باجأ هنأ هيلع ليلدلاو

 ًابجوم مهرتاوت نوكي الف «ةرفك اوناك مهنأب بجي ملو ءدجوي مل نيفرطلا
 .ها. «ملعلل

 .44ص ينامألا رفظو ۱۱۹/١ تومحرلا حتاوف :رظناو

 نأل ؛لطاب وهو ءدوهيلا هربتعا طرشلا اذه» ۲۹۸/٤: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 نإو .نايدأ ىلع وأ ءدحاو نيد ىلع اوناك ءاوس  ملعلا لصحي مل تلصح ول ةمهتلا

 :ها.«اوناك فيك - ملعلا لصح تعفترا

 موق طرشو» :هلوق حلفم نبا نع "41/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن

 ول ةمهتلا نأل ؛لطاب ًاضيأ وهو .ةمهتلا عفدنتل ؛نطولاو «نيدلاو «بسنلا فالتخا

 نطو يفو «دحاو بسن نمو «دحاو نيد ىلع اوناك ءاوس « ملعلا لصحي مل تلصح

 .ها.ةاوناك فيك ملعلا لصح تعفترا نإو «كلذك اونوكي مل وأ ءدحاو

 فرخ



 ًلذلا َلْهَأ أَو اَعنل اَعْيَو 42322 ضْعَمْلا : ٌةَعَّملار 9
 7 ع 5 ؛مهيِف ةلذلا لهآ :دوُهَيلاَو .©ِبِذَكْلِل اَعْفَد ؛موضْعَمْلا لار

 . ساق َوُهَو . ْمِهِفْرَحِل ؛ وطال د يا م

 1 < ائ 1 2 هه 0 0 مو نے

 ةَعَقاوب املع ْمُهُرَبَح دافأ ڍدع أك : ني ا () أو ن َمْلا ُلْوَكَو

AE 40۷ رمل 0ی دی دیش  
 ل ل ل ل ل ل ا ¢ صخشل ردح ديهي 2 صخشل

 .«مامإلا» ةدايزب «موصعملا مامإلا» ش :يف )١(

 نبا طرش» :؟59/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق .ًاضيأ يدنوارلا نبا لاق هبو (؟)
 نأل ؛لطاب وهو «بذكلا ىلع اوقفتي الثل ؛نيربخملا يف موصعملا دوجو يدنوارلا
 .ها .«رتاوتلا لهأ ربخ ال ءموصعملا لوق ذئنيح ديفملا
 يف موصعملا دوجو يدنوارلا نباو ةعيشلا تطرش» :؟7/1/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 قفتا ول هنأ نم هانيب امل ؛ًاضيأ لطاب وهو «بذكلا ىلع اوقفتي ال ىتح ءرتاوتلا ربخ
 لصحي ملعلا نإف «ةنيدم ذخأ وأ مهكلم لتق نع رابخألا ىلع رافكلا دالب نم دلب لهأ
 ناك ول مث .مهيف سيل موصعملا مامإلا نوك نع ًالضف ًارافك مهنوك عم «مهربخب
 ربخب ال هعمس ْنَم ىلإ ةبسنلاب موصعملا مامإلا لوقب الصاح نوكي ملعلاف .كلذك
 .ها .«رتاوتلا

 .«ؤطاوتلل» لدب «يطاوتلل» أ :يف (۳)

 المتشم نوكي نأ رتاوتلا ربخ يف دوهيلا تطرش» ۲۷١/۲: ماكحإلا يف يدمآلا لاق )٤(
 مهيطاوت نمؤي الف .ءالؤه لثم مهيف نكي مل اذإ هنأل ؛ةنكسملاو ةلذلا لهأ رابخأ ىلع
 فوخ نإف ءةنكسمو ةلذ لهأ اوناك اذإ ام فالخب «ضارغألا نم ضرغل بذكلا ىلع
 نم مهضرغ تبثل ءطرشلا اذه مهل حص ولو .بذكلا نم مهعنمي بذكلاب مهتذخاؤم
 اولخدي مل مهنإ ثيح «مالسلا هيلع انيبنو ىسيع تازجعمب رتاوتلا ربخب ملعلا لاطبإ
 ملعلا نم انسفنأ نم هدجن امب لطاب هنكل .ةنكسملاو ةلذلا لهأ مهو ءاهب رابخألا يف
 امبر لب «ًاريثك ًاقلخ اوناكو «سحم رمأب اوربخأ اذإ ءامظعلاو ءافرشلاو رباكألا رابخأب
 ؛ةلذلاو ةنكسملا لهأ ربخب ملعلا لوصح نم عرسأ مهربخ نم ملعلا لوصح ناك
 .ها .«مهتسخل ؛هب ءالؤه ةالابم ةلقو مهفرشل ؛بذكلا ةليذر نع ءالؤه عفرتل

 .رهاظ أطخ وهو .«يبأ» لدب «وبأ» أ :يف (5)

 .«اهريغب» لدب «اهريغل» أ :يف (5)

 مهربخب ملعلا عقو ددع لك نأ امأف» :91/؟ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ صنو (۷)
 ءالؤه لثم ربخب ملعلا عقيو «ةعامجلا كلت ريغل مهربخب ملعلا عقي هنإف .ةعامجل
 طورشب اوصتخا مهنأل ؛مهربخب عقي امنإ ملعلا نأ :وه اندنع هيلع ليلدلاف «نيربخملا
 -مل نإو ءتاداعلا فرع نم لك دنع ةررقم يهو «مهقدصب ملعلا ىلإ يدؤت ةمولعم
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 هربخ يدؤي نأ بجو ءرخآ ددع يف طورشلا هذه تلصح اذإف .مهنم ريثك اهنع ربتعي

 .ها .«نيلوألا ربخ هيلإ ىذأ ام لثم ىلإ

 ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش «أ :نم ةطقاس «طرشب» ةظفل

 504/١. رصتخملا نايبو ٠١/١ رصتخملا

 دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ايواستي نأ» لدب «ايواست نإ» ش أ : يف

 5864/١. رصتخملا نايبو ٠١/١ رصتخملا ىلع

 .ش :نم ةطقاس «ةداع ديعب كلذو» :ةرابع

 نم ناددعلا :يأ ءايواست نإ حيحص نيسحلا يبأو يضاقلا لوق :بجاحلا نبا لاق

 يف نيددعلا ءاوتساو .نيعماسلاو نيربخملاو ربخلا ىلإ ةدئاعلا نئارقلا نم هجو لك

 .ةداعلا بسحب دعبتسم ركذ ام عيمج

 504/١. رضتخملا نايب n ةقرو) ٠ بجاحلا 8-0 .1/ يدمألل ماكحولا :رظنا

 لمتشي اهن دحاو لك نكل ءاهيف فلتخاو ”ءعئاقولا يف ف رابخألا ترثك اذإ هنأ ملعا

 ىمسيو «كرتشملا ردقلاب ملعلا لصح ءًامازتلا وأ ًانمضت اهنيب كرتشم ىنعم .ىلع

 انديس عئاقوو «هاياطع نم ىكحُي اميف يئاطلا متاح عئاقوك .ىنعملا ةهج نم رتاوتملا

 ؛هدوج ىلع لدت ىلوألا نإف «بورحلا يف هتبلغ نم ىكحُي اميف هنع هللا يضر يلع

 كلت نم ءيش ناك نإو «كلذ رتاوت دقو «ًامازتلا وأ ًانمضت هتعاجش ىلع ةيناثلاو

 .عطقلا .ةجرد غلبي مل تايئزجلا

 كرتشملا ردقلا الب «ةعاجشلاو ةواخسلا نمضتت ال ةدحاولا ةعقاولا نأ : قيقحتلاو

 .ةداعلاب لب ءاعطق قدص اهدحأ نأل ال رتاوتم وهو «تايئزجلا نم لصاحلا

 لوصحملا 5 عمللا حرش :يف يونعملا رتاوتلا نع مالكلا ليصفت رظنا

 حيقنت حرش .55/6 ريرحتلا ريسيت .۲۷۲/۲ يدمآلل ماكحإلا .559/4 يزارلل

 ` طيحملا رحبلا .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ."؟54/؟ جاهبإلا .""“ه ص لوصفلا

 56014/١. رصتخملا نايب ."*”37/7 رينملا بكوكلا حرش .؟8*99 ص ةدوسملا 84

 تافرولا حرش يف تاقيقحتلا .دعسلا ةيشاح عم 59 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ةخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 يف ىف وه نم نیتف نيب

 . رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 104/1

 فرغ



 لطبَيَو .ْنظلا َدافأ ام :ليقو . رتاوتلا ىلإ هتي مل ام دحاولا ربح 2 ەر 00 ےک - ” سم )0( 2 1 هع o 14 )0 2 م
 م .ظلا ُديِقُي آل رّبَحِب ُهُسْكَع

 , ئل ىَلَع هلم دار ام "”ضيفَتسُمْلاَو

 .رتاوتلا دح ىلإ هتني مل يذلا ربخلا :هنم دارملا لب ءطقف دحاو هيوري ام دارملا سيل ()
 حرش .468/5 عماسملا فينشت ٥۴۸/۲١. يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك :رظنا
 ٠١8/١. يرئازجلا رهاط خيشلل رظنلا هيجوت ٠٠/١. رينملا بكوكلا

 غلبم ةرثكلا يف همن غلبت مل يذلا ربخلا :وهو .داحآلا ربخ ًاضيأ ىمسي دحاولا ربخو (؟)
 ةسمخ وأ «ةعبرأ وأ ءةثالث وأ «نينثا وأ ءًادحاو ٌربخملا ناك ءاوس ءرتاوتملا ربخلا
 .رتاوتلا ريح يف اهب لخد ربخلا ناب روشن ال يتلا دادعألا نم كلذ ريغ ىلإ
 ۳۸۸/١. ىنيوجلل ناهربلا : يف نيثدحملاو نييلوصألا دنع داحآلا ربخ فيرعت رظناو
 ريسيت .۲۷۳/۲ يدمآلل ماكحإلا .ه۷۸/۲ عمللا حرش ١40/١. ىفصتسملا ./4/ دمتعملا
 رينملا بكوكلا حرش .؟188/4 طيحملا رحبلا .”85ص لوصفلا حيقنت حرش .۳۷/۳ ريرحتلا
 568/١. رصتخملا نايب .408/؟ عماسملا فينشت .(أ/١5 ةقرو) بجاحلا عفر دف
 ينامألا رفظ .١47ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا . 7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 ١١8/1١ رظنلا هيجوت ."“ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق .۳۹ص

 ضيفي ليسلا ضافو «ىرج :لئاس لك ضاف» : 448/7 رينملا حابصملا يف ءاج (۳)
 ...يداولا ةفش نم لاسو رثك :اضيف

 سانلا ضافأو «لعاف مسا :ضيفتسم وهف ءرشتناو سانلا يف عاش :ثيدحلا ضافتساو
 .«اوذخأ : يأ هيف

 ۷۳٤/۲. طيسولا مجعملا ."١4/؟ طيحملا سوماقلا :رظناو
 :احالطصا ضيفتسملا ىنعم ديدحت يف نوثّدحملاو نويلوصألا فلتخا (؛)

 .دحاو ىنعمب رتاوتملاو وه :ليقف -

 .حصألا يف ًادعاصف ةعبرأ اونوكي نأ دب الف .لودع ةثالث ىلع هُنَلَقَن داز ام وه :ليقو -
 .نينثالا ىلع هتلقن داز ام وه :ليقو -

 .ًادعاصف نينثا اونوكي نأ دب الف دحاو ىلع هتلقن داز ام وه :ليقو -
 .لصأ نع عئاشلا وهو :ليقو -

 .رتاوتلا ةوقب قحتلي ملو داحآلا فعض نع عفترا ام وه :ليقو -
 رحبلا ۲۷۳/١. يدمآلل ماكحإلا ۲۹۲/١. يسخرسلا لوصأ ۳۷۸/١. ناهربلا :رظنا
 بيردت .08/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳ رارسألا فشك .؟14/4 طيحملا
 .40ص لوصولا ةياغ ١١١/5. تومحرلا حتاوف .۳۷/۳ ريرحتلا ريسيت .7 0977/75 يوارلا
 2117/١ رظنلا هيجوت ."۲ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق .۲۷۴۳ص ينامألا رفظ
 = لالا NTT لك

 دف



 .ٍفيِرَّْنلا ٍرْيَمِل نْئاَرَقلاِب ِلْدَعْلا ٍدِحاَوْلا ٍرَبَخب ُملِعْلا لص ْدَك (ُةَلَأْسَم)
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 :97ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلا لاق .ًاروهشم ضيفتسملا ىمسي دقو =

 .«اروهشم ضيفتسملا ىمسي دقو»

 يناثلا نرقلا يف رشتنا مث «داحآ ربخ لصألا يف ناك امب :روهشملا ءاملعلا فرع دقو

 تي لوق ىلع وهو - ضيفتسملا ١ نيبو هنيب نوكيف .لوبقلاب هل ةمألا يقلت عم «ثلاثلاو

 'نم صوصخو مومع - رتاوتلا ىلإ يهتني نأ ريغ نم «ةثالث ىلع هتلقن داز ام :بجاحلا

 ٍدارفناو «ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف رتاوت مث «ةثالث لصألا ين هاور اميف امهقدصل ؛هجو

 يناثلا نرقلا يف رئاوتي مل مش هلال لصألا يف هاور اميف روهشملا نع ضيفتسملا

 مث «نانثا وأ دحاو لصألا يف ف هاور اميف ضيفتسملا نع . روهشملا دارفناو «كلاغلاو

 هابتنالا مهملاو .رخآ هجوب امونيب قرف نم ءاملعلا نمو .ثلاثلاو يناثلا نرقلا ىف رتاوت

 .مهولا عوقو نم ًارذح ؛حالطصالا فالتخال

 2117/١ 21١7 رظنلا هيجوت .757ص ىنامألا رفظ . 7/7 يوارلا بيردت :رظنا

 .۴۲ص ثيدحلا مولع يف دعاوق ۴۳ ۱۷١.

 :لاوقأ ةثالث ىلع ؟ال وأ ملعلا ديفي له «لدعلا دحاولا ربخ يف ءاملعلا فلتخا )١(

 مامإلا ىلإ هبسنو «دادنم زيوخ نبا لاق هبو .ًاقلطم ملعلا ديفي هنإ :لوألا لوقلا

 مزح نبا هاكحو «مزح نباو دوادك رهاظلا لهآ لاق هبو ءدمحأ نع ةياور وهو «كلام

 يشكرزلا مامإلا دقتناو «يبساحملا دسأ نب ثراحلاو «يسيباركلا يلع نب نيسحلا نع

 .ثيدحلا لهأ ضعب لاق هبو .ريخألل ةبسنلا ةحص

 نبا يأ - فئصملا مالك نم رهظي يذلاو» ۲٠٠/١: رطاخلا ةهزن يف ناردب نبا لاق

 اهنأ ال «ةيؤرلا ثيداحأ يف دمحأ مامإلا مالك ىلع ةجرخم ةياورلا هذه نأ  ةمادق

 .اهب ملعلا ىلع عطقي :ةيؤرلا رابخأ يف لاق هنأ هنع لقت هنأل ؛همالك حيرص

 نإ :لوقي هنأكف «ةيؤرلا رابخأب صيصختلا الإ مامإلا مالك نم مهفي ال هنأ هارأ يذلاو

 اهب ملعلا لصحي ثيحب اهتلعج نئارقب تفتحا اهنكل رتاوتلا دح غلبت مل نإو اهرابخأ
 اميف فنصملا راشأ اذه وحن ىلإو .اهل ةتبثملا ةينآرقلا تايآلا رهاوظ ىه .نئارقلا كلتو

 مامإلا ىلإ يناثلا لوقلا داس .ثحبلا رخآ ىلإ ...ءاملعلا ضعب لاق :لاق ثيح دعب
 «بجاحلا ْنبا  دمحأ مامإلل يأ  هيلإ بسن ام كلذكو .رظن هيف ءدييقت ريغ نم

 مل نإو «لدع لك ربخب تقو لك يف ملعلا لصحي :لاق هنأ نم امهريغو يطساولاو

 هذه يعدي نأ ةنسلا مامإ لثمب قيلي فيكو .ًالصأ حيحص ريغ هنإف .ةنيرق َّمَك نكي

 -اهلك هنع هللا يضر هتاياورو ؟ةحيحص ةياور هنع تيور باتك يأ يفو :؟ىوعدلا
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 ضا ىلإ ىّدَأَلَو دريم ءاّيِواَع َناَكَل هِقَيِرَق ٍرْيَِب َلَصَح ول : ا

 نم هللا همحر  ةمادق نبا يأ - فنصملاو «هباحصأ نم ةذباهجلا دنع ةفورعم ةنودم =
 اهب فرصت هنإ مث ءهمالك ىلع ةجرخم ةياور اهنأ ىلإ راشأ اذه عمو «موقلا كئلوأ
 ةضورلا رصتخم حرش :رظناو .ها .«فصنملا اهيأ لهمتو «كلذ ققحف .انه هركذ امك
 ٠٠٤/۲. يفوطلل

 ججح يدمآلا مامإلا ركذو .روهمجلا لاق هبو .اقلطم ملعلا ديفي ال :يناثلا لوقلا -
 لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاقو .؟ا0/ه/؟ ماكحإلا يف اهدرو اهشقانو .لوقلا اذه
 ثيحب ةيوق تناك نإ نئارقلا نأل ؛يظفل فالخ اذهو «هديفي ال :ليقو» : 44ص
 .ها .«هقدص مولعملا نم ناك «ملعلا اهدنع لقاع لك لصحي

 «يلازغلاو «نيمرحلا مامإ :لاق هبو .نئارقلاب ملعلا ديفي هنإ :ثلاثلا لوقلا -
 «ةمادق نباو ءماظنلاو «بجاحلا نباو «يدمألاو «ناهرب نباو «يزارلا رخفلاو
 اذه دّيأو .دمحأ نع ةياورو .يكبسلا نباو «يواضيبلاو «يفوطلاو ءنادمح نباو
 هذه حرشو «ةريثك ججحب يدمآلا هل جتحاو .يراصنألا ايركز خيشلا لوقلا
 .يرصبلا نيسحلا وبأ ججحلا

 بهذو» :لاق ةرمف .ماظنلل حيحصلا لوقلا ةبسن يف يجابلا مامإلا ةرابع تبرطضا
 ملعلا عقي ال .اهنع ّيرَع نإ «نئارق هتنراق اذإ دحاولا ربخب ملعلا عقي هنأ ىلإ ماظنلا
 نباو «لبنح نب دمحأو «ماظنلا لب» :_ ۳۳٤/۱ لوصفلا ماكحإ لاق ىرخأو .4هب
 .«دحاولا ربخب ٌعَقَي ملعلا نإ :نولوقي دادنم زيوخ
 ملعلا ديفي لدعلا دحاولا ربخ نأ :هّلوق تلقت يتلا لوصألا بتك يف هُئيأر يذلاو
 .يرظن يف حيحصلا لقنلا وهو .نئارقلاب
 حرش .۲۹۸ص ةرصبتلا .۳۹۲/۱ ناهربلا :يف تاشقانملاو ةلدألاو لاوقألا هذه رظنا
 .99/9 دمتعملا .185/4 يزارلل لوصحملا ١155/١. ىفصتسملا .ء١/۷۹ عمللا
 يجابلل لوصفلا ماكحإ ٠٠١/١. مزح نبال ماكحإلا ۲۷٤/۲. يدمآلل ماكحإلا

 حيقنت حرش .- 5 لوصألا ىلإ لوصولا .77/ ريرحتلا ريسيت .اهدعب امف ١
 يلحملا حرش .557/4 طيحملا رحبلا . ۱۰۸/۲ ليصحتلا ."ها ٤٠۰۴ص لوصفلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١/١. رصتخملا نايب ١17١/2. عماوجلا عمج ىلع
 عم ةضورلا .۸۹۸/۳ ةدعلا .(ب/٠5 ةقرو) «(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر هم
 بكوكلا حرش 1١/6 ٠١4. ةضورلا رصتخم حرش .اهدعب امف 750/١ ةهزنلا
 .50/# لوسلا ةياهن .47ص لوصولا ةياغ .1١؟5/١ تومحرلا حتاوف ۳٤۸/۲. رينملا
 لوحفلا داشرإ .١47ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا 4٦٠/١. عماسملا فينشت
 .45 ص
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 خارص عم فرشم دلو ٍتْوَمِب كَم َرّبحأ ولف :ةَيرَمِب هلوصخ اماَو

 رر و 7

 لَّصح ئاب ضِرْثْغاَو .هيَحِصِب انْعْطَقَل "وخلو ميرح ٍكاَهِيْناو ِةَراَكَجَو
 . ِنِئاَرَملاِ

 .رخآ َتْوَم اًنْرَّوَجَل ُدَبَحْلا آل ْوَل هنأب درو

  < 0 0 e 2 u 2ص 3 1

 .هِلْثِم يِف ٌدرطُم ُهّنأل ؛ُلَّرألا "ىَّمَكْلا :اَمْلُق .ُهاَبْأَت كلوا :اولاق
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 ”ىَفَتْلاو . ضيِقّنلا يِف ِهِلْثِم لوّصُح ليجتسي هن ؛ يناثلا ىفتناو

 1 52 2 7 2 82 ت

 .َمَقَو وَ َفِلاَخُمْلا طحن اال ٍ؛ُتِلَّكلا

 3 2 8 و تير 0 007 0

 الإ َنوُعِبْتَي نإ “فف الو :©"”ىَلاَعت للا َلاَق :اوُناَق
 َََكُمْلا وأب َميِجَأَو جون هك َّلَرَق , دو Mo) r4 e: 5 7 CH 9 ا وام م چ 07 م ٠ چ 2
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 .ٍنيدلا َنِم ْمَلِعْلا هيف ٌبولطَمْلا اَميِف َلّوَؤُم هاو ."""”ُءاَمْجِإلا

 ىَلَع لذي ْمَل ركن ْمَلَو ل ترضخ ٌدِجاَو َرَبْخَأ اذِإ (ةلأنم)

 .ش : نم ةطقاس ؟هوحنو» ةظفل )١(

 .؟ىفتنا» لدب «افتنا» ش ءأ :يف (۲)

 .«ىفتنا» لدب «افتنا» ش ءأ :ىف (۳)

 )٤( «ليحتسي# لدب «ليحتست» أ :ىف .

 .«ىفتنا» لدب «افتنا» ش ءأ : يف )(

 .ش «لصألا :نم طقاس «هللا» ةلالجلا ظفل وهو نيتفوقعملا نيب ام (5)
 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل (۷)

 ..«ملع هب كل سيل ام فقت الو» : ةميركلا ةيآلا مامت ."5 :ةيآلا ءارسإلا ةروس (۸)

 .58 :ةيآلا مجنلا ةروس (9)

 .«ىهنف» لدب ؛ٌىَهَنَق» ش : یف (۱۰)

 .1ًمدو» لدب مدر ُش : يف (۱۱)

 نيب قافتالا انه عامجإلاب دارملاو» :(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١9(

 ملعلا عنمي نم ةمألا يفف الإو ءنظلا ديفي هنأو ءملعلا ديفي هنأب لئاقلا : نيمصخلا

 .ها .4هب دتعي ال كلذ فالخ نإ :لاقي وأ «دحاولا ربخب
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IH ۴ هقدص 

 هيفف ؟ هقدص ىلع لدي لهف « هبيذكت نع لَك يبنلا تكسو اب يبنلا يدي نيب دحاو ربخأ اذإ - )00(
 :لاوقأ

 نباو «بجاحلا نباو «يدمآلا :لاق هبو .ًاعطق ال ًانظ هقدص ىلع لدي هنإ :لوألا لوقلا
 .مهريغو راجنلا نباو ءروكشلادبع نباو «مامهلا
 «بيطلا وبأ يضاقلاو «يزاريشلا قاحسإ وبأ :لاق هبو .اعطق هقدص ىلع لدي هنإ : يناثلا لوقلا
 ىلع لدي هنإ :ثلاثلا لوقلا .مهريغو «يشكرزلاو «يكبسلا نباو «يجابلاو «يزارلا ميلسو
 ذاتسألا :لاق هبو .هبذكي الو ءهب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ملع يعدي نأ طرشب ًاعطق هقدص

 .يناعمسلا نباو «روصنم وبأ
 «يزارلا رخفلاو «يلازغلا :لاق هبو .هقدص ىلع لد «ينيد رمأ نع ًاربخ ناك نإ : عبارلا لوقلا
 : طورشب نکل يدنهلاو «يريشقلا نباو

 ؛ قدصلا ليلد توكسلا نكي مل مدقت ولف «مكحلا كلذ نايب مدقت دق نوكي ال نأ :اهدحأ

 .قباسلاب راكنإلا نع ءانغتسالا لامتحال

 ملف «خسنلا لامتحا عفدنا ؛ ريغي امم نكي مل ولف «هنيب امع مكحلا كلذ رييغت زوجي نأ :اهيناث
 .قيدصتلل امهوم توكسلا نكي

 هيف عفني مل فرع نإف «هب رفكو ةي يبنلل هدانع فرعي مل نمم ربخملا كلذ نوكي نأ : اهثلاث
 نأ لامتحال ؛ًاضيأ بجي الف هريغ ىلإ ةبسنلاب امأو «هيلإ ةبسنلاب هراكنإ هيلع بجي ملف ءراكنإلا
 . هيلإ ةجاحلا تقو نكي مل تقولا كلذ نوكي

 رخفلا رايتخا وهو «هقدص ىلع لدي ًاضيأ وهف يويند رمأ نع ًاربخ ناك نإ : سماخلا لوقلا
 : طورشب نكل لوصحملا يف يزارلا

 هيفو «ةيويندلا رومألا نايب هيلع بجي ال هنإف ؛لدي مل الإو ب يبنلاب دهشتسي نأ :اهدحأ
 .بذكلا يطاعت نم عنملا هيلع بجي نكل ؛ كلذ هيلع بجي مل نإو هنأل ؛رظن
 ؛هتوكس نأ لامتحال ؛هقدص ىلع ًاليلد نكي مل الإو ءةيضقلاب ملاع ةي هنأ ملعي نأ :اهيناث
 .هيف لاحلا ةقيقح ملعي مل هنأل

 نع رمألا طقس عفني ال هنأ ملعنإف «راكنإلا هيف عفنيال هنأ ملعي ال نمم ربخملا نوكي نأ : اهثلاث

 هيلع راكنإلا
 لوصحملا .044/7 عمللا حرش ١151/١. ىفصتسملا : يف تاشقانملاو ةلدألاو ةلأسملا ليصفت رظنا
 ريسيت .لا//" دمتعملا 75/١". يجابلل لوصفلا ماكحإ .58/؟ يدمآلل ماكحإلا .586/4 يزارلل
 لوسلا ةياهن ۴٤. ص ةدوسملا .؟ 47/4 طيحملا رحبلا ."8؟/؟ ريبحتلاو ريرقتلا */7١. ريرحتلا
 نايب .ينانبلا ةيشاح عم ۱۲۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .1۲/۴ لوصولا ملس عم
 فينشت .4۷ ص لوصولا ةياغ.(أ/١5 ةقرو) ء(ب/٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر 551/١. رصتخملا
 .8 61/7 رينملا بک وکلا حرش . ٤۷۳ ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .4617/؟ عماسملا
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 ول هنأ َمِلَعَو «هوبذكي ملو ريك يتلخ ٍةَرضَحِب دجاو َربخأ اذإ (ةلأْسَم)

 . ”9ةَداَعْلِل ؛اًعطَق ٌقِداَص َرُهَف ءِتوُكَّسلا ىَلَع َلِماَح لَو ُهوُمِلَعَل ابنك "ناك

 .رهاظ فيرحت وهو .«هملع» لدب «هيلع» أ :يف )١(

 أ :نم ةطقاس «ناك» ةظفل (۲)

 نع اوتكسو «ةداع مهلثم ىلع ىفخي ال ثيحب ريثك عمج ةرضحب دحاو ربخأ اذإ (6)

 :لاوقأ هيفف .كلذ ريغ وأ عمط وأ «فوخ نم مهتوكس ىلع مهل لماح الو «هبيذكت

 وبأ يضاقلاو «نيمرحلا مامإ :لاق هبو .ًاعطق هقدص ىلع لدي هنإ :لوألا لوقلا

 «يريشقلا نباو ءروصنم وبأ ذاتسألاو ءيزاريشلا قاحسإ وبأو «يزارلا ميلسو «بيطلا
 نم يراصنألا ايركزو «عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو «غابصلا نباو «يلازغلاو
 روكشلادبع نباو «مامهلا نب لامكلاو «ةيكلاملا نم بجاحلا نباو «يجابلاو « ةيعفاشلا

 .يعيطملا تيخب خيشلا هحجرو ةيفنحلا نم

 نباو ء«ةيعفاشلا نم يدمآلاو «يزارلا :لاق هبو .ًانظ هقدص ىلع لدي هنإ : يناثلا لوقا

 .ةلباتحلا نم حلفم نباو راجنلا

 ربخأ نإو ءًاعطق هقدص ىلع لديف «يرورض رمأب ربخي نأ نيب ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 لحم لحملا نأل ؛ ؛مكحلاب مهحيرصت ةباثمب مهتوكس نكي مل اوتكسف يرظن رمأب

 .هنع ةياور يف يريشقلا نباو «ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .داهتجالا

 ‹ركنم مهنم رهظي الو «ليوطلا نمزلا كلذ ىلع ىذامتي. نأ نيب ليضفتلا : عبارلا لوقلا

 يف يكبسلا نبا هراتخاو «يناعمسلا نبا :لاق هبو .الف الإو ءًاعطق قدصلا ىلع لديف

 i ةقرو) بجاحلا عفر

 ىفصتسملا ل ينيوجلل صيخلتلا : يف تاشقانملاو ةلدألاو ةلأسملا ليصفت رظنا

 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف 585/5 يزارلل لوصحملا .514/؟ عمللا حرش ١..

 ريرقتلا ۸٠. ۸ ريرحتلا ريسيت .۷۸/۲ دمتعملا 75/١" يجابلل لوصفلا ماكحإ ۳۲

 امف 541/4 طيحملا رحبلا .55/# لوصولا ملس عم لوسلا ةياهن ٠٠/۲". ريبحتلاو

 نايب .54" ص ةدوسملا .اهدعب امف ۱۲۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .اهدعب

 امف ٠٠۳/۲ رينملا بكوكلا حرش .(آ/١١ ةقرو) بجاحلا عفر 557/١. رصتخملا

 دضعلا حرش .4917/؟ عماسملا فينشت .49284ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .اهدعب
 .8ا//؟ رصتخملا ىلع
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 ُهَكَراَش ْدَكَو ءهِلْقَ ىَلَع ىعاَوَّدلا رف اًميِف "'ٌدِجاَو رمن اإ (ُةَلَأْسَم)
 َوُهَف .ةكيِدَم يف ربنمْلا ىَلَع بيِطَح لقب ٌدِحاَو َدَرَقْلا وَل اَمُك ٌريِثَك ٌقْلَخ
 . ”ةعيشلل اقاللخ ءاَعْطَق بذاك

 َّنَأ یَا نم ٍبِذَكب 141 / ٌمطْفَن كِلذِلَو ؛ ةع ْمْلِعْلا :اَنَل
 .ضروُع َنآْوُقْلا

 حيِسملا مالك ىَراَضُنلا لقت ْمَل كلذِلَو ؛ٌةَريِثَك ٌةَرَدَمملا لِماَوَحْلا :اولاق
 .ِدْهَمْلا يِف ماسلا ِهْيَلَع]

(1) 

(۳) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 ىلإ هتني مل ام دحاولاب دارملاو» :(أ/١5 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .«حضوأ ناك ماللاو فلألاب دحاولا درفنا اذإ :- بجاحلا نبا يأ لاق ولف «رتاوتلا
 .هأ

 ملعلل ًاببس هيعدي اميف هكراشو «هلثم لقن ىلع يعاودلا رفوتت ءيشب دحاولا درفنا اذإ
 ةعمجلا موي ربنملا ىلع بيطخلا لتق نع رابخإلاب دحاو هرفنا اذإ امك ءريثك قلخ
 يف اوزوج نيذلا (ضفاورلا) ةعيشلل ًافالخ ءاعطق بذاك وهف «ةنيدملا لهأ نم دهشمب
 .ةئَعلاو فوخلا لجأل ؛رهظي ال نأ ءيشلا اذه لثم
 صيخلتلا 455/١. ينيوجلل ناهربلا :يف تاشقانملاو ةلدألا عم ةلأسملا هذه رظنا
 ماكحإلا .اهدعب امف 7517/4 يزارلل لوصحملا 2147/١ ١. ىفصتسملا "5
 5١/|(. ةقرو) بجاحلا عفر ۴۲١/١. جاهبإلا .88/6 دمتعملا .۲۸۰/۲ يدمآلل
 لوسلا ةياهن .؟"068 ص لوصفلا حيقنت حرش #/1١8. ريرحتلا ريسيت ١١١/5. ليصحتلا
 .758ص ةدوسملا .14١1١/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .1۸/۳ لوصولا ملس عم
 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا 4٤4١/١. عماسملا فينشت .65#/؟ رينملا بكوكلا حرش
 41/6 ص

 .ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو . اهيذكبا ةدايزب «ةداع هبذكب ملعلا» ش :ةرابع
 .؟ىعدا» لدب «اعدا» ش ءأ :يف
 .ش :نم هتبثأ امو .أ «ءلصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 - ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ انيبن ىلعو هيلع  ىسيع انديسل ةفص يه :حيسملا -
 :اهنم ةريثك لاوقأ ىلع احيسم هتيمست ببس يف ءاملعلا فلتخا دقو
 .هللا نذإب ئرب الإ ةهاع اذ حسمي مل هنأل :ليقف -
 .دلو نيح ةكربلاب حسم هنأل :ليقو -
 -هّللا رمأ يذلا رطعملا تيزلا وهو .ةَحَسَمْلا نهدب حوسمم :حيسم ىنعم :ليقو -
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 هلعج امنيح مالسلا هيلع نوراه هيخأ سأر ىلع هبكسل هذختي نأ مالسلا هيلع ىسوم

 ٠ .امهل صمخأ ال نيمدقلا حيسم ناك هنأل :ليقو  .هتحايس ةرثكل :ليقو -

 ريرحتلا ” ۲ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش .١5/؟ ريثك نبا ريسفت :رظنا

 ۲٤۹/۳. روشاع نبال ريونتلاو

 رحس اولوقيو اوضرعي ةيآ اوري نإو * رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# :ىلاعت هللا لاق
 .[؟ ء١ :رمقلا] «رمتسم

 ءيضاملا ظفلب هقاقشنا عوقوب ىلاعت هللا ربخأ» ۳۹۷/١: ءافشلا يف ضايع يضاقلا لاق

 .ها.«هعوقو ىلع ةنسلا لهأو نورسفملا عمجأو «هتايآ نع ةرفكلا ضارعإو

 امأ .نارتاوتم نينحلاو قاقشنالا نإ» :(أ/١5 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها.«امهريغو نيحيحصلا يف يورم «نآرقلا يف صوصنمف قاقشنالا

 مولعمف «ةلمجلا ثيح نم هقاقشنا امأ» :١19١ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 امأو ١[. :رمقلا] «رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا# :ىلاعتو هناحبس هّللا لاق «رتاوتلاب

 نم نيحيحضلا يف ةددعتم ثيداحأ هيف تءاج دقف لي هللا لوسر نامزب هصاصتخا

 ؛ثيدحلا لهأ نم ريثك دنع ةرئاوتم يهف .سنأو «سابع نباو «دوعسم نبا :ثيدح

 .ها.«مهريغ دنع ًاداحآ تناك نإو اهسفنب ملعلل ةديفم اهنأل

 قوف ةقرف «نيتقرف هيب هللا لوسر دهع ىلع رمقلا قشنا» :لاق دوعسم نبا ثيدح
 .«اودهشا» : يبنلا لاقف هنود ةقرفو «لبجلا

 للك يبنلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس (۲۷) باب «بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 قاقشنا ("5) باب ءراصنألا بقانم باتك يفو 2١45/4 رمقلا قاقشنا مهارأف «ةيآ

 .46؟/6 رمقلا قشناو )١( باب ءريسفتلا باتك يفو .؟4/*84 رمقلا

 ثيدح رمقلا قاقشنا باب ءمهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو

 رمقلا قلفنا ذإ ىنمب لي هللا لوسر عم نحن امنيب» :هظفلو )٤٤( 5١68/5.

 :8و هللا لوسر انل لاقف ءهنود ةقلفو «لبجلا ءارو ةقلف تناكف «نيتقلف

 ش . «اودهشا»

 . ايک يبنلا نامز يف رمقلا قشنا» :لاق : سابع نبا ثيدح

 ةيآ كي يبنلا مهيري نأ نيكرشملا لاؤس (۲۸) باب بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 رمقلا قاقشنا (”5) باب ءراصنألا بقانم باتك يفو ١147/4. رمقلا قاقشنا مهارأف

 .017/6 (اوضرعي ةيآ اوري نإو * رمقلا قشناو» )١(: باب «ريسفتلا باتك يفو 5

 (44) ثيدح رمقلا قاقشنا باب ءمهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو

6 . 
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 رمقلا مهارأف ءةيآ مهيري نأ ب هللا لوسر اولأس ةكم لهأ نإ» :لاق :سنأ ثيدح ۔ =
 .«امهنيب ءارح اوأر ىتح نيتقش

 يفو .185/4 خلإ ...نيكرشملا لاؤس (۲۷) باب «بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 )١( باب «ريسفتلا باتك يفو .؟47/4 رمقلا قاقشنا (5) باب ءراصنألا بقانم باتك
 ١ .57/6 خلإ ...رمقلا قشناو
 (55) ثيدح رمقلا قاقشنا باب .مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم هجرخأو
 ل 4

 .۳۹۷/۰ (۳۲۸۹) ثيدح رمقلا ةروس نمو باب ءريسفتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو

.YVA «Vol 

 .«ةكم لهأ نإ» :- سنأ يأ  هلوق» ١87/7: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 نم ةصقلا هذه تءاج دقو ءةصقلا هذه كردي مل اسنأ نأل ؛ةباحصلا ليسارم نم اذه
 نب ريبجو «دوعسم نبا ثيدح نمو ءاهدهاشي مل نمم ًاضيأ وهو «سابع نبا ثيدح
 لاؤس بقع ناك كلذ نأ هقرط نم ءيش يف رأ ملو .اهودهاش ءالؤهو ةفيذحو معطم
 قرط ضعب يف تدجو مث كك يبنلا نم هعمس هلعلف ءسنأ ثيدح يف الإ نيكرشملا
 ضعب يف نكل ةصقلا كردي مل ناك نإو وهو ءلاؤسلا ةروص نايب سابع نبا ثيدح
 يف ميعن وبأ جرخأف .هركذأس امك دوعسم نبا نع ثيدحلا لمح هنأب رعشي ام هقرط
 لكي هللا لوسر ىلإ نوكرشملا عمتجا» :لاق سابع نبا نع فيعض هجو نم ؛لئالدلا»
 نب دوسألاو «لئاو نب صاعلاو «ماشه نب لهج وبأو «ةريغملا نب ديلولا :مهنم
 انل قشف اقداص تنك نإ :ِلكك يبنلل اولاقف مهؤارظنو «ثراحلا نب رضنلاو «بلطملا
 .ها .«قشناف هبر لأسف «نيتقرف رمقلا

 .8//510 يرابلا حتف :رظناو

 مايق دنع قشنيس هنأ (رمقلا قشناو#» :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو
 ضعب بهذف ءرمقلا قاقشنا امأف» ۳۸٤/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق .ةعاسلا
 مايق دنع قشنيس هنأ .(رمقلا قشناو# :ىلاعت هلوق ىنعم نأ ىلإ مالسإلا ءاملع
 يضاملا ماقي هبرق ىهانت اذإ ءيشلاو «ةعاسلا بارتقاب انرتقم هركذ كلذل دهشو «ةعاسلا
 ء[١ :لحنلا] (هولجعتست الف هللا رمأ ىتأ» :ىلاعت هّللا لاق «ءلبقتسملا ماقم هيف
 يرابلا حتف رظنا .ها.«بهذملا اذه ىلإ ٌيِميِلَحْلا لام دقو «هللا رمأ يتأيس :هانعم
 .79//151/ روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا 56/

 .«ىصحلا» لدب «اصحلا» ش ءأ :يف )١(
 -ثيدح نم )١١45( مقر ٥٤١/۲ ةنسلا باتك يف مصاع يبأ نب ركب وبأ ظفاحلا ىور (۲)
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(1) 

 ركذأ ال :لوقي رذ ابأ تعمس» :لاق لجر نع يرهزلا نع رضخألا يبأ نب حلاص

 هدحو هتيأرف ةي لوسرلا تاولخ عبتتأ الجر تنك .هتيأر ءيش دعب ريخب الإ نامثع

 لكك هللا لوسر يدي نيبو «نامثع مث ءرمع ءاج مث ملسف ركب وبأ ءاجف ٌتسلجف

 نينحك انينح نهل تغمس ىتح نحبسف هفك يف نهعضوف نهذخأف تايصح عبس

 ىتح نحبسف ركب يبأ دي يف نهعضوف نهذخأ مث «نسرخف نهعضو مث «لحنلا

 دي يف نهعضوف نهلوانت مث ءنسرخف نهعضو مث لحنلا نينحك ًانينح نهل تعمس

 نهلوانت مث «نسرخف نهعضو مث «لحنلا نينحك ًانينح نهل تعمس ىتح نحبسف رمع

 .«ةوبنلا ةفالخ هذه» :وْلكَك هللا لوسر لاقف «نسرخف

 بتكلا لهأ نم دحأ هوري مل ثيدحلا اذه» : 6١ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 يرهزلا خيشو «هيف اوملكت رضخألا يبأ نب حلاص نإف ؛كلذب سيل هدانسإو «ةتسلا

 .ها.«فرعي ال مُهْبم لجر

 اذه الإ هل سيلف ىصحلا حيبست امأو» : 4۲/١ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .ها.ةاهفعض غم ةدحاولا قيرطلا

 ظفلب سنأ نع ركاسع نبا هجرخأو» :7*1 ١77/5 ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا لاقو

 .ها.«نهنم ةاصح تحبس امف ًالجز ًالجر انيديأ يف نهريص مث :هرخآ يفو «رخآ

 تومرضح كولم مدق» :لاق سابع نبا نع ۱۳۳/۲ ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ جرخأو

 ؟وه امف اب كل انأبخ دق انإ :اولاقف «سيق نب ثعشألا مهيف ل هللا لوسر ىلع

 :اولاقف .«رانلا يف ةنهكلاو نهاكلا نإو «نهاكلاب كلذ لعفُي امنإ هللا ناحبس :لاقف

 دهشي اذه» :لاقف ىصح نم افك لي هللا لوسر ذخأف ؟ هللا لوسر كنأ ملعن فيك

 .«هللا لوسر كنأ دهشن :اولاق .هدي يف ىصحلا حبسف .«هللا لوسر ينأ

 ميسن ."ه8 _ "05/5 ىربكلا صئاصخلا . */؟ ميعن يبأل ةوبنلا لئالد : رظنا

 .55/" يراقلا يلع حرش هشماهبو ضايرلا

 ةعمجلا موي موقي كك هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر هّللا دبع نب رباج نع

 هل اولعجف .متئش نإ :لاق ؟ًاربنم كل لعجن الأ :ليقف ءةلخن ىلإ وأ «ةرجش ىلإ

 كو لزنف «يبصلا حايص ةلخنلا تحاصف «ربنملا ىلإ بهذ ةعمجلا موي ناك املف «ًاربنم

 تناك ام ىلع يكبت تناك» :لاق «تكسي يذلا يبصلا ىنأ نفت تناك ءهيلإ اهمضف

 ١ ١ 0 .«اندنع ركذلا نم عمست

 مالسإلا يف ةوبنلا تامالع (؟6) باب «بقانملا باتك يف يراخبلا ظفللا اذهب هجرخأ

 خلإ ...ربتملا ىلع ةبطخلا (55) باب ةعمجلا باتك يف هجرخأو .174 - ۴٤

 .15/# (۴۲) باب عويبلا باتك يفو . 
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 es ةَلاَرَعْلا ُميِلْسَتَو

(0 

 هجرخأو ٠٠١/١. ةبطخلا يف مامإلا ماقم باب ءةعمجلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 يف يمرادلا هجرخأو .#"05 ۳۰۹١ ۳۰۰ 5948 ۲۹۳/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا
 15/١ ١7. ربنملا نينحب ةي يبنلا مركأ ام باب «ةمدقملا
 ۲۷١. ۲۷۰ص داقتعالا يفو ۲۷٤/۲. ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هجرخأو

 هللا يضر رمع نبا نع هوحن يراخبللو» :99١ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو
 «بعك نب َّيبأو .ةملس مأو «يرادلا ميمتو «سابع نباو ءسنأ هاورو ءامهنع
 .ها . «اعطق عطقلل ديفم رتاوتم ثيدح وهو .مهريغو

 روهشم هسفن يف وه :عذجلا نينأ ثيدح» 4717/١: ءافشلا يف ضايع يضاقلا لاقو
 ةعضب ةباحصلا نم هاورو «حيحصلا لهأ هجرخ دقو ءرتاوتم هب ربخلا ءرشتنم
 .ها .(..رشع

 لقن رمقلا قاقشناو «عذجلا نينح نإ» :0937/16 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 ثيدحلا ةمئأ نم كلذ قرط ىلع علطي نم دنع عطقلا ديفي اضيفتسم ًالقن امهنم لك
 .ها .«كلذ يف هل. ةسرامم ال نمم مهريغ نود

 :سنأ نع نسحلا ثيدح يف عقو» 1٠۲/١: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 ىلإ نحت ةبشخلا نيملسملا رشعم اي :لوقي ثيدحلا اذهب ثّدح اذإ نسحلا ناك
 .ها .«هيلإ اوقاتشت نأ قحأ متنأف ءهئاقل ىلإ اقوش ةَ هللا لوسر
 انث ءسالفلا يلع نب ورمع ثيدح نم ١77/6 ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ ظفاحلا جرخأ
 :لاق مقرأ نب ديز نع ريثك يبأ نع ءزامج نب مئيهلا انث «لازغلا ميهاربإ نب ىلعي
 ةدودشم ةيبظ اذإف «يبارعأ ءابخب انررمف «ةنيدملا ككس ضعب يف لَك يبنلا عم تنك»
 ىف نافشخ ىلو ءاليبق ينداص يبارعألا اذه نإ هللا لوسر اي :لاقف «ءابخلا ىلإ
 بهذأف ينعدي الو «حيرتسأاف ينحبذي وه الف «يفالخأ يف نبللا اذه َدَّقَعَت دقو «ةيربلا
 ءمعن :تلاق ؟«نيعجرت كتكرت نإ» : ةي هللا لوسر اهل لاقف «ةيربلا يف يفشخ ىلإ
 ءظملت تءاج نأ ثبلت ملف و هللا لوسر اهقلطأف .راشعلا باذع هللا ينبذع الإو
 :لك# هللا لوسر هل لاقف «ةبرق هعمو يبارعألا لبقأو ءءابخلا ىلإ يك هللا لوسر اهدشف
 انأف :مقرأ نب ديز لاق يك هللا لوسر اهقلطأف .هللا لوسر اي كل يه :لاق ؟؛اهعيبتأ»
 ًادمحم نأو ءهللا الإ هللإ ال نأ دهشأ :لوقت يهو ضرألا يف حيست اهتيأر هللاو
 . اک هللا لوسر

 هدنسو «ةراكن هيف هنتم ثيدحلا اذه» : ۸١٠ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 نب مشيهلا هخيشو «فرعي ال لازغلا ميهاربإ نب ىلعي :سالفلا خيش نإف «فيعض
 لبنح نب دمحأ لاقو .فيعض ةرم لاقو «ءيشب سيل :نيعم نب ىيحي لاق ءزامج
 1 .ها .«ثيدحلا كورتم :يئاسنلاو

of 



 ادانسإ هل دجن ملف «ةلازغلا ميلست امأو» :047/5 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق =

 .ها.«فيغض هجو نم الو يوق هجو نم ال

 هبتشملا صيخلت يف بيطخلا هجرخأ» :(ب/ه8 ةحول) ةقفاوملا يف ًاضيأ ظفاحلا لاقو

 نازيم يف يبهذلا هركذو ها.«نالوهجم هنع يوارلاو وه :لاقو ءزامج نب مثيهلا نع

 ينعي  هأو خيش نع لطاب ربخ هل» :لاقو «ىلعي ةمجرت دنع 465/4 لادتعالا

 .ها.«عوضوم اذه» :- ثيدحلا قاس نأ دعب. لاق مث ءا زامج نب مثيهلا

 يفو «ةنسلألا ىلع رهتشا ثيدحلا» : ١١٠ص ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاقو
 .بذك دقف لب يبنلا ىلإ هبسن نمو «لصأ ريثك نبا لاق امك هل سيلو «ةيوبنلا حئادملا

 - انخيش اهدروأ «ضعبب اهضعب ىوقتي ثيداحأ ةدع يف ةلمجلا يف مالكلا درو دق نكلو

 .ها . «رصتخملا ثيداحأ جيرخت نم نيتسلاو يداحلا سلجملا يف رجح نبا ينعي

 بجاحلا عفر يف] يكبسلا نبا ركذو» 54/١": ءافخلا فشك يف ينولجعلا لاقو

 هركذ اذكو .لئالدلا يف يقهيبلاو «ميعن وبأ هاور «ةلازغلا ميلست نأ [(ب/١5 ةقرو)

 .ها .«يدع نبا هخيشو «مكاحلاو ؛ينطقرادلا

 «ميلستلا هيف سيلو» 555/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق

 .ها .«زاجعإلا يف غلبأ وهو ءرجحلا ميلست ملسم حيحص يفو .ميلكتلا لب
 «ةماقإلا الإ ةماقإلا رتويو ناذآلا عفشي نأ لالب رمأ» :لاق هنع هللا يضر سنأ نع )١(

 ناذألا (5) باب يفو .خلإ ...ناذألا ئدب )١( باب «ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ١6١/١ + ٠١١. «ةالصلا تماق دق» :هلوق الإ ةدحاو ةماقإلا (") باب ىفو .ىنثم ىنثم

 ٠٤٤/٤. ليئارسإ ينب نع ركذ ام )١( باب «ءايبنألا باتك يف ًاضيأ هجرخأو
 «۲) ثيدح ةماقإلا راتيإو ناذألا عفشب رمألا باب «ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأو

.YA/\ (oF 

 )٥۰۷« 8:4( ۳٤۹/۱ ۴٠١. ثيدح ةماقإلا يف باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 )١98( ثيدح ةماقإلا دارفإ يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .؟حيحص نسح ثيدح سنأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو "ال٠ _

 باب ءةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو ."07/# هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ۲۷٠/١. ةّرم ةماقإلاو «ىنثم ىنثم ناذألا

 الإ ةماقإلا رتوي نأو» :هلوق يف ۸۳/۲ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق : حیضوت

 ةعورشملا ظافلألا عيمج : تبثملاب دارملاف «تبثملاب دارملا ريغ يفنملاب دارملا .ةةماقإلا

 يأ ها .«ةالصلا تماق دق» :هلوق صوصخ يفنملاب دارملاو «ةالصلا ىلإ مايقلا دنع

 نيترم اهديعي

o٤ 



 0 "دلما كْرَتَو جحا ُداَرْفِإَ هاش هك وع ك ا

(1) 

() 

 .ش :نم ةطقاس ؛جحلا دارفإو» ةرابع

 دارأ نم» :هكَت لاقف لكك هللا لوسر عم انجرخ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 لهأو :تلاق .«لهيلف جحب لهي نأ دارأ نمو ءلعفيلف ةرمعو جحب لهي نأ مكنم

 لهأو ‹«جحلاو ةرمعلاب سانلا هعم لهأو «هعم سانلا هب لهأو ‹«جحلاب ا هللا لوسر

 نمل جحلاب دارفإلاو نارقلاو عتمتلا (”4) باب «جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ةليل ةرمعلا )١( باب «ةرمعلا باتك ىفو ١6١/5. يده هعم نكي مل

 خلإ ...ءيط دفو ةصق (7/5) باب «يزاغملا باتك يفو ۲/*۲٠٠. اهريغو ةبصحلا

.1¥/e 

 -۔ )۱۱٤ ثيدح .خلإ ...مارحإلا هوجو نايب باب .جحلا باتك ىف ملسم هجرخأو

AVY _ AY 1/۲ (11۸ 

 .۳۷۹/۲ (۱۷۷۸) ثيدح جحلا دارفإ يف باي «كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 نبا هجرخأو ١48/8 ٠٤١. جحلا دارفإ باب «جحلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .۹۹۸/۲ (۳۰۰) ثيدح ميعنتلا نم ةرمعلا باب «كسانملا باتك ىف هجام

 .«ادرفم جحلاب لهأ هلك يبنلا نأ» :امهنع هّللا يضر رمع نبا نع ملسملو .هوحنب

 - )١84( ۹۰٤/۲ ثيدح ةرمعلاو جحلاب نارقلاو دارفإلا يف باب «جحلا باتك :رظنا

46 

 - نامثعو «رمعو ءركب يبأو هلك يبنلا فلخ تيلص» :لاق هنع هّللا يضر سنأ نع

 .«(ميحرلا نلمحرلا هللا مسيل :أرقي مهنم ادحأ عمسأ ملف  مهنع هللا يضر

 141/١. ريبكتلا دعب لوقي ام (84) «باب ناذألا باتك ىف يراخبلا هجرخأ

 )60  ثيدح ةلمسبلاب رهجي ال :لاق نم ةجح باب «ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأو

(o۲44/1 . 

 هللا مسب# نوركذي ال «نيملاعلا بر هلل دمحلاب نوحتفتسي اوناكف» :ملسمل ظفل يفو

 نم ةجح باب «ةالصلا باتك :رظنا .«اهرخآ الو «ةءارق لوأ يف (ميحرلا نلمحرلا
 .۲۹۹/۱ )٥۲( ثيدح ةلمسبلاب رهجي ال :لاق

 هللا مسبب رهجلاب ري مل نم باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 445/١ (۷۸۲) ثيدح © ميحرلا نلمحرلا

 بر هلل دمحلا ب ةءارقلا حاتتفا يف ءاج ام باب ءةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .هوحنب ١16/5 (5155) ثيدح 8نيملاعلا

 «ميحرلا نلمحرلا هّللا مسب# ب رهجلا كرت باب «حاتتفالا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
/ 1£ _ ” 
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 ٍةَرْضَحِب داك نإ "”[ُمالَّسلاَو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع] یسیع مالک قاب َبيجأَو . واخ

 ٍنآَرَقْلاِ ٍراَرْمِتْسإلا ِنَع ىَنْعَتْساَو «ّركُذ اّكِم ُهُدْيَغ َكِلَّذَكَو ءاَعْطَق لقت د دقق هك يتلخ

 هِنوکِل ؛یّئْغَتْساَق مّلُس نو .َكِلَك ْنِم سيلف عرفا اأو .اَهْرَهْشَأ َوُه يِ
 92 ٍنْيَعِئاَش “ناَرْمألا ناک وَ ے2

 :اَنل . بابل افالِخ ءًالفَع ٌرْئاَج ِلْدَعْلا ٍدِحاَوْلا رّبَحِب ُدَّعَتلا (َُلأْسَم)

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 ثيدح ةءارقلا حاتتفا باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هجرخأو

.YIV/N (AIT) 

 )۴١( ۸١/١. ثيدح ةءارقلا يف لّمَعلا باب «ةالصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 ۲۸۲/١. ةالصلا حاتتفا دعب لاقي ام باب ء«ةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 ضعب نع بجاحلا نبا ركذ (ةدئاف)» : 8947/5 يرابلا .حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 لقن امم ةلازغلا ميلستو «عذجلا نينحو «ىصحلا حيبستو ءرمقلا قاقشنا نأ ةعيشلا

 ينغتسا هنأب باجأو .اهتاور بذكي مل كلذ عمو «هلقن ىلع يعاودلا رفوت عم اداحآ

 ديفي اهعومجمف هميلست ىلعو ءًاداحآ اهلقن عنمب هريغ باجأو «نآرقلاب ًارت تاوت اهلقن نع

 امأو «سانلا دنع ةرهتشم اهلك اهنإ :لوقأ يذلاو .لصفلا اذه لوأ يف مدقت امك عطقلا

 لك لقن رمقلا قاقشناو «عذجلا نينح نإف ءءاوس دح ىلع تسيلف ةياورلا ثيح نم

 نود ثيدحلا ةمئأ نم كلذ قرط ىلع علطي نم دنع عطقلا ديفي اضيفتسم ًالقن امهنم

 قيرطلا هذه الإ هل سيلف ىصحلا حيبست ڌ امأو .كلذ يف هل ةسرامم ال. نمم مهريغ

 نم الو يوق هجو نم ال ًادانسإ هل دجن ملف ةلازغلا ميلست امأو ءاهفعض عم ةدحاولا

 ها .«ملعأ هللاو .فيعض هجو

 يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 1١/(« ةقرو) بجاحلا عفرو .255/١ رصتخملا نايب
 .ةالإ؟

 ةماقإلا دارفإ هدصق نأل ؛رهاظ فيرحت وهو .«نارمألا» لدب «رمألا» ش : يف

 تبث ام ضعب لك لقنف «نيعئاش ءاهكرتو ةلمسبلاو «هنارقو جحلا دارفإو ءاهتينثتو
 ىلع دضعلا حرشو 2558/١ رصتخملا نايب :رظنا .كلذل رفاوتي ملف «هدنع

 ٥۸/۲. رصتخملا

 ريغ ةدايزلا هذهو .هيف ةدايزب «هيف نيعئاش» ش :يفو .«نيعئاش» لدب «نيغئاس» أ :ىف

 .خسنلا ةيقب يف ةدوجوم

 :لاوقأ ةثالث ةلأسملا هذه يف
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 ُبيِصُمْلا َناَك نإ :اَنْلُق .هسكَعَو ماَرَْلا ٍليِلْحَت ىلإ يدوي :اوُناَق

 . ر لق او وداهلاو 0 5 لاب رسمتك ءطِقاَس تِلاَخُمْلاَ «اًدحار

 1 دي ُريِيْخَّتلا وأ َفْقَوْلاَف اًيَواَسَت ناو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 :انلُق .ىَلاَعَت “يِراَبلا ِنَع ٍراَبْحإلا يف هب ُدّيعَنلا َراَجَل َراَج ْوَل :اوُلاَق

 0 «هناساَقْلِل اًكالخ ءِدِحاَوْلا ٍرَّبَحِب ْلَمَعْلا بجي ام

 هبو .القع بجي الو ليحتسي ال هنأ يأ .ًالقع دحاولا ربخبدبعتلا زاوج : لوألا لوقلا

 .نورثكألا لاق

 ةهزن عم ٠٠١/١ رظانلا ةضور يف ةمادق نبا هبسن .ًالقع هبدبعتلا بجي : يناثلا لوقلا
 .يلبنحلا باطخلا يبأل رطاخلا

 يف يفوطلاو 2586/9 ماكحإلا يف يدمآلا هبسن .القع هبدبعتلا زوجي ال :ثلاثلا لوقلا

 يف بجاحلا نبا هبسنو .نيملكتملا نم ةعامجو يئابجلل ۱٠١/١ ةضورلا رصتخم حرش

 ةيردقلا رثكأو يئابجلل "09/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «.(ب/١5 ةقرو)

 يف لقنو .ةلزتعملا ضعبل ١655/5 لوصولا يف ناهرب نبا هبسنو .ةيرهاظلا ضعبو

 يناعمسلا نبا هبسنو «نيملكتملا نم ةفئاطل ًاضيأ هبسن ناهرب نبا نأ ۲۳۷ص ةدوسملا
 .مصألاو ةيلع نبال 78/١ عطاوقلا يف

 نبال ةلدألا عطاوق .48/1 دمتعملا 88/١". ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 لوصألا ىلإ لوصولا .87/4 يزارلل لوصحملا .4 8١ص عمللا ."”١/8يناعمسلا

 رطاخلا ةهزن عم رظانلا ةضور .۷۳ص ىهتنملا .5508/؟ يدمآلل ماكحإلا . ۳

 ةدوسملا .(باكا ةقرو) بجاحلا عفر ا ةضورلا رصتخم حرش .1 _ اند

 .٣٤ص لوحفلا داشرإ ۷٤١/١. جاهولا جارسلا .584/1 رينملا بكوكلا حرش .۲۳۷ص

 .«ىَتفُمْلاب١ لدب «اًيتملاب» ش :يف
 .«ةداهشلاو» لدب «دهاشلاو» أ :يف

 .رهاظ فيرحت وهو . ادري لدب ادري ش :يف

 .ش :نم ةطقاس «يرابلا» ةظفل

 هعنمي هنأ يناساقلا نع قبس دقو» :(أ/5؟ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها . «هبدبعتلا زاوجب نيلئاقلا عم انه مالكلا ذإ ؛انه هركذل هجو الف ءالقع

 دنع ةدلب يهو «ناساق ىلإ ةبسن يناساقلا قاحسإ نب دمحم ركب وبأ وه :يناساقلا -

 =هلاق امك ةلمهملا نيسلاب :باوصلاو .ةمجعملا نيشلاب يناشاق :نولوقي سانلاو .امق»

o4۷ 



 قلل

(۲) 

(۳) 

 ةرصبتلا يف يزاريشلا هطبض اذكو #/١1١45. هبتشملا ريرحتب هبتتملا ريصبت يف رجح نبا

 حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلاو ل ريرحتلا ريسيت بحاصو ۱۹٤۰ص

 ةريثك لئاسم يف هفلاخ هنأ الإ ءدوواد نع ملعلا لمح اذه يناساقلاو .58/؟ دضعلا

 تابثإ» باتكو «سايقلا لاطبإ يف دوواد ىلع درلا» باتك هل .عورفلاو لوصألا يف

 نبال تسرهفلا .44١ص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :يف هتمجرت رظنا .اهريغو «سايقلا

 ۱۱٤٩/۳ - ۱١٤١. هبتنملا ريصبت ٠". ٠ص ميدنلا

 نباو ۲۸۸/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هركذ ام

 2؟8*5ص ةدوسملا يف ةيميت نباو ءرصتخملا يف انهو ٤۷ص ىهتنملا يف بجاحلا

 رطاعلا رطاخلا ةهزن يف ناردب نباو ء١/1۹ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو

 نبا هلاق امك رهاظلا لهأل لوقب سيلو «هب صاخ دواد نب ركب يبأ نع 0١
 دواد نع مزح نبا لقن دقف .يلحملا حرش عم ١4/5 عماوجلا عمج يف يكبسلا

 مقي مل اعافد هنع عفادو «ملعلا بوجوب لب «هب ٍلَمَعلا بوجوب لوقي هنأ يرهاظلا

 وبأ لاق» ١١6/١: ماكحإلا يف لاق ثيح فلاخملا ىلع ريكنلا ددشو «هريغ هب

 دسأ نب ثراحلاو «يسيباركلا يلع نبا نع نيسحلاو « دواد يأ  ناميلس

 بجوي عَ هللا لوسر ىلإ هلثم نع لدعلا دحاولا ربخ نإ :مهريغو يبساحملا

 ءزجلا نم ۱۴۲ص ىلإ ١٠١ص نم :رظناو .«لوقن اذهبو ءاعم لمعلاو ملعلا

 .«لوألا

 «يناهفصألا ركب وبأ «يرهاظلا «فلخ نب يلع نب دواد نب دمحم وه :دواد نبا -

 .ملاعلا ءايكذأ نم «مامإلا نبا مامإلا :يدفصلا لاق .ًافيرظ ًارعاشو ءرظانم ءًابيدأ ناك
 «اةرهزلا» باتكو .«لوصألا ةفرعم ىلإ لوصولا» باتك :اهنم ةديدع فيناصت هل

 ريرج نب دمحم ىلع راصتنالا» باتكو ««راذعإلا» باتكو «ةراذنإلا» باتكو

 يفوتو ه١٠٠ ةنس دلو .كلذ ريغو «ريرضلا ميهاربإ نب ىسيعو ريشرش نب هّللا دبعو
 :ليقو ءةنس نوعبرأو ناتنثا هرمعو ه۲۹۷ ةنس ناضمر رهش عسات نينثالا موي دادغبب

 - ٠٠۹/٤ نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .حصأ لوألاو «ه 7945 ةنس هتافو تناك

 "هود مالعألا .105/ دادغب خيرات 1١

 .يسوطلا رفعج ابأ ةعيشلا نم "87/4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا ىنئتسا

 ريهامجل دحاولا ربخب ِلّمَعلا بوجو مدع ١48/١ ىفصتسملا يف يلازخلا بسنو

 ءةلزتعملا نم ةفئاطل ١57/5 لوصولا يف ناهرب نبا هبسنو «(ةلزتعملا) ةيردقلا

 نب ميهاربإو يناورهنلاو يناساقلل هبسن ناهرب نبا نأ ۲۴۸ص ةدوسملا يف لقنو

 هبتك يف دجوي هلعل ««لوصألا ىلإ لوصولا» هباتك يف سيل ًاعطق اذهو .ةيلع
 .ىرخألا

o4۸ 



(1) 
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 .“عْنّسلاب ُروُهَمْجْلاَو
 2 ا مهرع 00 ر yT ته

 : يرصبلاَو ‹ جيرس ُنِباَو «لافَملاَو دمحا لاقَو
8. 

4 

 عرشلا ةهج نم هب َلَمَعلا نإ :اولاق داحآلا ربخب لمعلا بوجوب نيلئاقلا نم روهمجلا

 .۲۸۸/۲ يدمآلل ماكحإلا .157/؟ لوصألا ىلإ لوصولا ."0”ص ةرصبتلا :رظنا

 .47/6 ريرحتلا ريسيت .(أ/5؟ ةقرو) بجاحلا عفر .؟١/40 يجابلل لوصفلا ماكحإ
 عم 7554/١ رظانلا ةضور ١١4/5. ةضورلا رصتخم حرش ."ها/ص لوصفلا حيقنت حرش

 يف تاقيقحتلا ."51/؟ رينملا بكوكلا حرش ٠۳١/١. تومحرلا حتاوف .رطاخلا ةهزن
 .۷۱٤ٍص تاقرولا حرش

 دمحأ مامإلا نع ةياورو «ةيعفاشلا نم يفريصلاو «جيرس نب سابعلا وبأو «لافقلا لاق
 نم يرصبلا نيسحلا وبأو «ةلبانحلا نم باطخلا وبأو ««ةيافكلا» ىف ىلعي وبأ اهراتخا

 .ًالقعو ًاعرش هب ُلَمَعلا بجي هنإ : ةلزتعملا

 :ةيتآلا رومألا هيلإ ةراشإلا ردجت اممو

 ةهج نم دحاولا ربخب لمعلا بجي» :0”ص ةرصبتلا يف يزاريشلا لاق :ًالوأ
 ام .«عرشلاو لقعلا ةهج نم هب لمعلا بجي :لاق نم انباحصأ نمو .عرشلا

 ىلوأ عرشلاو لقعلا ةهج نم هب لمعلا نوبجوي مهنأ نم يزاريشلا مامإلا هركذ
 حرش :رظناو .طقف لقعلا ةهج نم هنوبجوي مهنأ نم بجاحلا نبا هركذ امم

 ١٠۹/۲. ةضورلا رصتخم

 لصفو «يرصبلا هللادبع ىبأ قح ىف لقعلاب لوقلا بجاحلا نبا قلطأ :ًايناث
 ربخلا نيب يرصبلا هّللادبع وبأ لّصفو» :لاق ثيح ۲۸۸/۲ ماكحإلا يف يدمآلا
 هزّوجو لوألا يف هنم عنمف .اهب طقسي ال امو «ةهبشلاب طقسي ام ىلع لادلا

 امف ٠٠١/۲ دمتعملا يف ًالماك يرصبلا هّللادبع يبأ مالك رظناو .«يناثلا يف
 .اهدعب

 نباو لافقلاو دمحأ لاقو» :(أ/57 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق :ًاثلاث

 بجعلا امنإ «كلذ يف هنم بجع الف يلزتعم يرصبلاو ءاضيأ لقعلاب يرصبلاو جيرس
 دقو ءةنسلا ةمئأ نم مهو «مهنع لقنلا حص نإ جيرس نباو «لافقلاو ءدمحأ نم

 نباو «هلازتعا تقو اهب لاق ةلاقملا هذه لعلو ءًايلزتعم هرمأ لوأ ناك لافقلا نإ :ليق

 اذهو .«ةلاقملا هذه هيف تمسوتف هيلع درلا يف غلاب ُهَلَعَلَف «دوواد نبا رظاني ناك جيرس
 لوصألا ءاملع نم نيققحملا نأ انملع اذإ هرربي ام هل سيل ىكبسلا نبا نم بَجَعلا
 ىلع لدي يعمسلا ليلدلا نأ ىلع اوقفتا دق دحاولا ربخب لمعلا بوجوب نيلئاقلا
 -يف يزارلا رخفلا لاق .لقعلا ليلدب هعوقو بوجو يف اوفلتخا مث «هب لمعلا بوجو
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 لد يعمسلا ليلدلا نأ ىلع اوقفتا «هبدبعتلا عقو :اولاق نيذلاو» :"87/4 لوصحملا - 
 ءانم جيرسلا نباو لافقلا بهذف ؟ هيلع لد له يلقعلا ليلدلا نأ يف اوفلتخاو .هيلع
 امأ .هبدبعتلا عوقو ىلع لد لقعلا ليلد نأ ىلإ ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا وبأو
 دقف «رابجلادبع يضاقلاو مشاه يبأو «يلع يبأك  ةلزتعملا نمو انم  روهمجلا

 .«ةيمامإلا نم يسوطلا رفعج يبأ لوق وهو .طقف عمسلا :هبدبعتلا ليلد نأ ىلع اوقفتا

 .هأ

 تلد عمسلا ةلدأ نأ ىلع اوقفتا هتوبثب نولئاقلاو» :188/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 نباو لافقلاو «لبنح نب دمحأ هتبثأف «ءلقعلا ليلدب هعوقو بوجو يف اوفلتخاو «هيلع

 هافنو «ةريثك ةعامجو ءةلزتعملا نم يرضبلا نيسحلا وبأو «يعفاشلا يباحصأ نم جيرس

 . ها . «نوقابلا

 لمعلا بجوي امنإو ءهتاذل لمعلا بجوي هنأ نوديري ال «لمعلا بوجوب نيلئاقلا نإ

 ءداحآلا. ةياور دنع لمعلا بوجو ىلع ةيعطقلا ةلدألا يهو «لمعلاب ملعلا هب بجي امب

 ربخلا امأف» :لاق نيققحملا نع ٠٠١/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هاكح اذكهو
 لمعلا نكلو ءهسفنب لقتسي هنأ هركذب ينْعَن الف «تايعمسلا بتارم نم دع نإ دحاولا

 يف لوقلا كلذكو «رتاوتلا ربخ ىلإ دنتسم عامجإ ىلإو ءرتاوتم ربخ ىلإ دنتسي هدنع
 .ها .«سايقلا

 يزارلا رخفلل لوصحملا ."۳٠ص يزاريشلل ةرصبتلا ٠٠١/١. ىنيوجلل ناهربلا :رظنا
 حرش .15*/ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ۲۸۸/١. يدمآلل ماكحإلا ." 4
 يف تاقيقحتلا .45/5 يشكرزلل عماسملا فينشت 1١9/5. يفوطلل ةضورلا رصتخم

 .١47ص تاقرولا حرش

 «ثدحمو هيقف «ريبكلا يشاشلا لافقلا ليعامسإ نب يلع نب دمحم وه :لافقلا

 ىلإ ثيدحلا بلط يف لجرو «شاشلا يف دلو .رعاش ءيوغل «ءيلوصأ ءرسفم
 ءارو ام يف يعفاشلا .بهذملا هنع رشتناو «روغشلاو ءماشلاو ءزاجحلاو ءناسرخ
 .يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا حرش «هقفلا لوصأ يف باتك :ةريثكلا هفيناصت نم .رهنلا

 ءاهقفلا تاقبط يف يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق ثيح هتافو يف فالتخالا عقو دقو

 يفوت هنإ» :يروباسينلا هللادبع وبأ مكاحلا لاقو «اه١۳۳ ةنس يفوت» : ۴١١ص
 هنإ» .:«ليذلا» باتك يف يناعمسلا نبا لاقو «اه١٠۳ ةنس ةجحلا يذ يف شاشلاب

 .اها"55 ةنس يفوت

 تاقبط «ء١١١ص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط ٠700/4 نايعألا تايفو : یف هتمجرت رظنا
 9١٠2ص يطويسلل نيرسفملا تاقبط ء1۸۹4 - 175/5 يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا
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 ٍرْيَغ ْنِم اَعِئاَذ اًعْئاَش َنيِعِباَّتلاَو ٍةَباَحَّصلا يف اًريِثَك هب , لمعلا رر :اَنَ

 تن .اًعْطَق لوما َةاَع ٍقاَمّبالاِب يضفي َكِلَدَو .ريكت

 .اًهِب َلَمَعْلا َّنَأ اَهِتاَيِس ْنِم م اًعطَق َمِلُع : اَنْلُق .اًهِرْيَعب َلَمَعْلا َّنَعَل : ْمُهْلوَ

 نب ُدَّمَحُم ُهاَوَر ىٌح ِةَريِغُمْلا [ب/"4] / َرَبَح ركب وُ رکنا ْدَقَق : ْمُهْلْوَق

 م

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلإ ةدجلا تءاج» :لاق هنأ بْبَوُد يبأ نب ةصيبق نع )١(
 لوسر ةنس ىف كل تملع امو ءءيش هللا باتك يف كَل ام : لاقف ءاهئاريم هلأست

 لوسر ترضح :ةبعش نب ةريغملا لاقف .سانلا لأسأ ىتح يعجراف ءًائيش هل هللا
 لاقف ةملسم نب دمحم ماقف ؟ كريغ كعم له :ركب وبأ لاقف .سدسلا اهاطعأ ةه هللا
 .«هنع هللا يضر ركب وبأ اهل هذفنأف ءةبعش نب ةريغملا لاق املثم

 )۲۸۹٤( ثيدح ةدجلا ىف باب ‹«ضئارفلا باتك ىف دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ

 ثيدح ةدجلا ثاريم يف ءاج ام باب «ضئارفلا باوبأ ىف يذمرتلا هجرخأو .۴
 ١ .«حيحص نسح ثيدح» :لاقو 2470/4 (۲۱۰۱)
 ةعوبطملا ةخسنلا نم يذمرتلا عماج نم «حيحص نسح» :يذمرتلا لوق طقس دقو

 يذوحألا ةفحت نتم يف تبثم وهو .ةوطع ميهاربإ ذاتسألا قيقحتب رصم يف
 :هلوق دازو ."1/8 فارشألا ةفحت ىف يزملا ظفاحلا هحيحصت لقنو « 4/5

 1 . «حصأ وهو)

 51١/8". فارشألا ةفحت :رظنا .ضئارفلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 - ۹۰۹/۲ (؟!له4) ثيدح ةدجلا ثاريم باب ‹«ضئارفلا باتك ىف هجام نبا هجرخأو

 4 ١
 دح ةدجلا ثاريم باب ءضئارفلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو

 .11/۳ (ك119)

 .5960/4 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 حيحص ثيدح اذه» :لاقو .ضئارفلا باتك يف ۳۳۸/٤ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا هققاوو .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع

 «بّتعم نب دوعسم نب ةبعش نب ةريغملا «ليلجلا يباحصلا وه :ةبعش نب ةريغملا -
 ىلع ه١ ةنس تام .ةفوكلا مث ةرصبلا ةرمإ يلوو «ةيبيدحلا لبق ملسأ .يفقثلا

 باعيتسالا ٤٥۲/۳١ ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا :هنع ىلاعت هّللا يضر حيحصلا
 .559/؟ بيذهتلا بيرقت «8//781 ةباغلا دسأ ۳
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 رگناو رییس وُبأ ُهاَوَر ىَّتَح ٍناَدْفيْسإلا يِف ىَسوُم يبأ ربح ُرَمُع َركْنأَو
 سيف تب ًةملياَ َربَح , م: اف 2گ 0. ها مم 3 “كَ

(00 

00 

(۳ 

 فرفز

 نب دلاخ نب شيرح نب َةَمَلْسَم نب دمحم ليلجلا يباحصلا وه :ةملسم نب دمحم -

 ناكو ءدهاشملاو ًاردب دهش «ةباحصلا نم دمحم همسا نم ربكأ وهو «يراصنألا يدع
 ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .هنع ىلاعت هللا يضر نيعبرألا دعب تام .ءالضفلا نم
 2508/59 بيذهتلا بيرقت ۱۱۲/١ ةباغلا دسأ ."5#/# باعيتسالا ۳
 ءاثالث هنع هللا يضر رمع ىَلَع نذأتسا هنأ» :هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ نع

 اونذئا ؟ سيق نب هللا دبع توص عمسأ ملأ : :رمع لاقف .عجرف ءالوغشم هدجو هنأكف

 :لاقف ءاذهب رمؤن انك انإ :لاقف ؟تعنص ام ىلع كلمح ام :لاقف هل َيِعْدَف هل
 :اولاقف ءراصنألا نم سلجم ىلإ قلطناف .جرخف .كب ّنلعفأل وأ ةنيب اذه ىلع ّنميقتل
 انك :لاقف هنع هللا يضر يرذخلا ديعس وبأ ماقف ءانرغصأ الإ اذه ىلع كل دهشي ال
 قفصلا هنع يناهلأ اب هللا لوسر رمأ نم اذه يلع يفخ :رمع لاقف .اذهب رمؤن
 .«قاوسألاب

 دهتجا اذإ مكاحلا رجأ )75١( باب «ماصتعالا باتك يف يراخبلا ظفللا اذهب هجرخأ
 خلإ ...ةراجتلا يف جورخلا (4) باب «عويبلا باتك يفو .۸ أطخأ وأ باصأف
 .7هرا/ اثالث ناذئتسالاو ميلستلا )١11( باب .ناذئتسالا باتك يفو . ۳

 ۱۹۹٤/۳ (۴۷ ۔ ۳۴) ثيدح ناذئتسالا باب «بادآلا باتك يف ملسم هجرخأو
0 

 ثيدح ناذئتسالا يف لجرلا ملسي ةرم مك باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
FV. |o (o\Af _ 01۸۰)مالا _  

 ٠٠٠/٤. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ديبع نب نانس نب كلام نب دعس ليلجلا يباحصلا وه :يردخلا ديعس وبأ -
 ءريثكلا ىورو ءاهدعب ام دهش مث ءدحأ يف رغصتسا «ةبحص هيبألو هل «يراصنألا

 نيعبسو عيرأ ةنس :ليقو «نيتسو سمخ وأ عبرأ وأ ثالث ةنس ةنيدملاب تامو

 بيرقت 028/7 ةباصإلا 2١47/6 ةباغلا دسأ :يف هتمجرت رظنا .هنع.ىلاعت هّللا يضر
 .180/1 دادغب خيرات ۰۲۸۹/۱ بيذهتلا
 .خسنلا ةيقب يف ةدوجوم ريغ ةدايزلا هذهو .«رمع» ةدايزب «رمع ركنأو» ش :يف

 اهل لعجي مل ةه هللا لوسر نأ» :سيق تنب ةمطاف ثيدحب ثدح هنأ يبعشلا نع
 كليو :لاقو ءهب هبصحف ىصح نم افك ديزي نب دوسألا ذخأف «ةقفن الو ىنكس

 ال «ةأرما لوقل لكك انيبن ةنسو انبر باتك كرتن ال :رمع لاق ! .اذه لثمب ثدحت
 نهوجرخت الد :لجو رع هللا لاق «ةقفنلاو ىنكسلا اهل .؟ تيسن ز مأ تظفحأ يردن

 ١[. :قالطلا] (ةنيبم ةشحافب نيت نيتاي نأ الإ ن نجرخي الو نهتويب نم

 هه*؟



 هللا َيِضَرآ َرَمُع نا َرْبَح ""[اَهْنَع ىَلاَعَت ُهللا َيِضَر] ُةَمِئاَع ْتَرَكْنأَ
 ns اوُدَكْنَأ اَمَّنِإ ّبيِجأَو . [اَمّهْنَع ىَلاَعَت

(00) 

 قفز

 (45) ثيدح اهل ةقفن ال ًاثالث ةقلطملا باب «قالطلا باتك يف ملسم ظفلا اذهب هجرخأ
۲ 

 ۷٠١/١ (۲۲۸۸) ثيدح ةتوتبملا ةقفن ىف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 1 1 .ًارصتخم

 ىنكس ال ًاثالث ةقلطملا يف ءاج ام باب «ناعللاو قالطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 ٤۷٥/۳. ١ (۱۱۸۰) ثيدح ةقفن الو اهل
 .504/6 خلإ ...ةتوتبملا جورخ يف ةصخرلا باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ثيدح ؟ ةقفنو ىنكس اهل له ًاثالث ةقلطملا باب ‹قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

(TYهكمرزل . 

 .418/6 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 تخأ «.ةّيرهفلا ءربكألا دلاخ نب سيق تنب ةمطاف يه :سيق تنب ةمطاف -
 ءلقعو لامج تاذ تناك ءلوألا تارجاهملا نم ةليلج ةيباحص «سيف نب كاحضلا
 لكك يبنلا اهيلإ راشأ ءاهقلطف يموزخملا ة ةريغملا نب صفح نب ركب يبأ دنع تناكو
 ىلاعت هللا يضر ةيواعم ةفالخ يف تيفوت .هنم تجوزتف ءديز نب ةماسأ نم جاوزلاب
 بيذهتلا بيرقت ۳۸۳/٤ باعيتسالا ٠۳۸٤/٤ ةباصإلا :يف اهتمجرت رظنا .مهنع

١ AN 
 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 0 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ]۱ رصتخملا

 .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ءاكبب بذعيل تيملا نإ» : لاق ل هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع
 ءرمع نبا بذك ام هللاو :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع كلذ غلب املف . .؛هيلع هلهأ
 .؛هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزيل هّللا نإ» : يي هللا لوسر لاق امنإ .مهو هنكلو
 ءهلهأ ءاكبب تيملا بذعي لب يبنلا لوق (۳۳) باب زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 ٠ .41/؟ خلإ ...هتتس نم حونلا ناك اذإ
 _ ۲۲ ثيدح هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا باب ءزئانجلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .هوحنب ۳ - 540/5 ۷

 .ًاضيأ هوحنب ١/4 تيملا ىلع ةحاينلا باب ءزئانجلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 يودعلا باطخلا نب رمع نب هللا دبع ليلجلا يباحصلا وه :رمع نب هللا دبع -
 نم اهدعب امو قدنخلا دهشو «دحأ موي رغصتساو «ريسيب ةثعبلا دعب دلو ‹يشرقلا
 = «مهنم نيرثكملا دحأو ءءالجألا ةباحصلا ءاهقف نم وهو ءَ هللا لوسر عم دهاشملا
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 . باّيِتزالا َدْنِع er ىَلاَعَت هللا َيِضَر

 ؛اوُلِمَع ْمُهََنأِ "عطْفَت :اَنْلُق .ٌةَصوُصْخَم ٌراَبْخَأ اَهَّلَعَل :اوُلاَق

 ِهْيَلَع هللا ىَلَص] هنأ 2هّئاَوَّنلا :اًضْيَأَو ««اًهِصوُصُخِل آل امر ِروُهْظِل

 60 ماكخألا غيبت ؛ يِحاَوَتلا ىلإ َداَحآلا ذمي مكي ناگ ناگ مسو

 “نهلعل» :هدزق ىلإ «...رقت الؤلث» :لْغعي نهاري ليسا
 ns ينوي َنيِْلا نإ 2 94َنوُرَذخَي
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 ةتسلا دحأ وهو .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر راثآل ًاعابتا سانلا دشأ نم ناكو

 هللا يضر .اهيلت يتلا لوأ وأ ءاهرخآ يف اه ۷۳ ةنس ةكمب يفوت .ةياورلا نم نيرثكملا
 باعيتسالا ۳۲۸/۵ بيذهتلا بيرقت ۱۸۱/٤ ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .هنع ىلاعت
 .٠ص ظافحلا تاقبط ٠۳۷/١ ظافحلا ةركذت « 5
 أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .رهاظ فيرحت وهو .ُمُطْقَن» لدب ؛اوُعَطْقْلا ش :يف
 .«اهروهظل» لدب «اهروهظب» ش : يف

 .«اهصوصخل» لدب «اهصوصخب» ش :يف
 .«رتاوتلا» لدب «رتاوتلاف» ش :يف
 . كلكي) لدب ؟مالسلا هيلع" ش : يفو .أ :نم هتبثأ امو .لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 داحآلا لسري ناك ةَ هللا لوسر نأ رتاوت» : ۱۹۷ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 ةفيلخ نب ةيخد عم هباتك ثعب امك كلذو .ماكحألا غيلبتل ؛يحاونلاو نادلبلا ىلإ

 ىلإ هباتك يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع عم ثعب امكو .مورلا ميظع لقره ىلإ يبلكلا

 بحاص سقوقملا ىلإ ثعبو .ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ ثعبو .سرفلا كلم ىرسك

 .لِلَج هب ناميإلا ىلإو «ىلاعت هللا ىلإ مهوعدي كولملا رئاس ىلإ ثعبو .ةيردنكسالا

 رهابلا ليلدلا هلاثمأو اذه يفو .مالسإلا مهملعي نيرحبلا ىلإ ةديبع ابأ ثعب كلذكو

 ءايشألا لدأ نم وهو ءةفاك نيلقثلا عيمج ىلإ ىلاعت هللا لوسر ةي هنأ ىلع يعطقلا

 «نميلا ىلإ اذاعمو «ىسوم ابأو ءًايلع للك ثعب كلذكو - دوهيلا نم - ةيوسيعلا ىلع

 .ها .(هباتك ةنيهج ىلإ ثعبو

 : نم ةطقاس ةميركلا ةيآلا نم «مهلعل» ةظفل

 الولف ةفآك اورفنيل نونموملا ناك امو# س ةيآلا مامت .۴ يا ةبوتلا ةروس

 مهلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيدلا يف اوهقفتيل ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن

 . «نورذحي

 -نم ىدهلاو تانيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ :اهمامتو ١168. :ةيآلا ةرقبلا ةروس )٠١(
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 َمَدَقَت ذَقَر ”4ّنَظلا اإ | َنوُعِبَتَي 56 20 : 0
 . عطا الإ ع وُحَنْمَي 9 ر و

 (ه)ود 2 - وق ھر فق 0
 مقامة ماما معو ركب وب هربا ىَتَح < نْيَدَيْلا يِذ ربح ين يب فف :اولاق

 نإ# :ىلاعت هلوقو .(نونعاللا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوأ باتكلا يف سانلل هائيب امدعب
 ىف نولكاي ام كئلوأ ًاليلق ًانمث هب نورتشيو باتكلا نم هللا لزنأ ام نومتكي نيذلا
 :ةرقبلا] «ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو ةمايقلا موي هللا مهملكي الو رانلا الإ مهنوطب

[VY 

 .5 :ةيآلا تارجحلا ةروس
 .«ملع هب كل سيل ام فقت الو» :ةميركلا ةيآلا مامتو .”5 :ةيآلا ءارسإلا ةروس

 .۲۸ :ةيآلا مجنلا ةروس
 . عطاقبا لدب «عطاقل» أ : ىف

 ءىِشَعلا ىتالص ىدحإ ب هللا لوسر انب ىلص :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 هنأك اهيلع أكتاف دجسملا يف ةضورعم ةبشخ ىلإ ماقف «ملس مث نيتعكر انب ىلصف
 نميألا هدخ عضوو «هعباصأ نيب كبشو «ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوو «نابضغ
 ءةالصلا ترصق :اولاقف دجسملا باوبأ نم ناعّسلا جرخد «ىرسيلا هفك رهظ ىلع

 :هل لاقي لوط هيدي يف لجر موقلا يفو ءهاملكي نأ اباهف رمعو ركب وبأ موقلا يفو

 ءارصقت ملو سنأ مل» :لاق ؟ةالصلا ترصق مأ تيسنأ هّللا لوسر اي :لاق .نيديلا

 ربك مث ءملس مث كرت ام ىلصف مدقتف .معن :اولاق «؟ نيديلا وذ لوقي امكأ» :لاقف
 وأ هدوجس لثم دجسو ربك مث ءربكو هسأر عفر مث «لوطأ وأ هدوجس لثم دجسو
 ةالصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ .«ملس مث :هولأس امبرف ءربكو هسأر عفر مث لوطأ
 )٤( باب ءوهسلا باتك يفو . .١؟/١ هريغو دجسملا يف عباصألا كيبشت (۸۸) باب

 يتدجس يف ربكي (0) باب يفو .(ارصتخم) ملسو وهسلا يتدجس يف دهشتي مل نم
 ."5/؟ وهسلا

 دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو
 .104 - ٠١١١( ٤٤۳/۱ _ ةال) ثيدح هل

 )٠٠١8( ثيدح نيتدجسلا ىف وهسلا باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 1 | للا
 يف نيتعكرلا يف ملسي لجرلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ۲٤۷/۲. (۳۹۹) ثيدح رصعلاو رهظلا

 .«حيحص نسح ثيدح :ةريره يبأ ثيدحو) : ىسيع وبأ لاقو

o00 



 ٍةبيرلِل ؛ َفقَوَت امن لس ْنِإَو ءهيِف نحت اَم ُرْيَغ :اَنْلُق . [اَمهْنَع ُهللا يضر

 . هلم يف فقرا ب بجو ءطْلَعْلا يف ٌدِهاَظ هن ءٍداَرِفْتالاِب

 'ًالْقَع ّبِجاَو ٍلضألا موُنْعَمْلا ٍليِصاَقَت يف طلاب ُلَمَعْلا :نْيَسْحْلا وُ
 .ٍطِئاَح ٍفْعَضَو ءِءْيَش ٍةَدَضَم ىف ِلْدَعْلاَك

 َتِعُب "![َمْلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص] َلوُسلا َّنَأل ٍ؛َكِلَذَك ٍدجاَوْلا ُرَبَح
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 000 ا ا هَل ليِصْمَت دج اولا ر ُدَيَخَف لاقل

 وأ نيتنثا يف ملس نميف باب ءاهيف ةنسلاو ةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هجرخأو =

 )۱۲۱٤( 787/١. ثيدح ًايهاس ثالث

 ًايهاس نيتعكر نم ملس نم لعفي ام باب «ةالصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 .14 ۔ ۹۳/۱ (ه9 فمل) ثيدح

 .۲۳۴/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 نبا لوقو» 581/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق

 ىفصتسملاك لوصألا بتك يف عقو اذك «رمعو ركب وبأ هربخأ ىتح» :بجاحلا

 رهاظ لب «رابخإلاب امهصاصتخا دري ملو «(۳۷۹ ۔ "ا/8/4) لوصحملاو )١/18(

 ركب وبأ موقلا يفو» :حيحصلا يفو .رضح نم لك ربخملا نأ ىلع لدي ثيدحلا

 مهنأ ال نيربخملا ةلمج نم امهنأ ىلع لدي اذه (املكتي) «هاملكي نأ اباهف ءرمعو
 .ها .«نوربخملا

 ؛نيديلا وذ هل ليق .ميلس ينب نم ءورمع نب قابرخلا يباحصلا وه :نيديلا وذ

 دقو .نيديلا اذ هيمسي ناك ب يبنلا نأ نيحيحصلا يف تبثو .لوط هيدي يف ناك هنأل

 يف لتق يذلا نيلامشلا وذ وه سيلو .نوعباتلا هنع ىورو ءًانمز اک يبنلا دعب شاع

 .همهو ءاملعلا نب دقو «ًادحاو نيلامشلا اذو نيديلا اذ لعجف يرهزلا مهو دقو .ردب

 بيذهت 1 مالسلا لبس قوما باعيتسالا EIST ةباصإلا : : یف هتمجرت رظنا

 ءامسألا ۱۸١/١.

 .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .9١١//؟ دمتعملا يف نيسحلا يبأ ةرابع يفو ء(ب/57 ةقرو) بجاحلا

 ربخفا أدتبملل عوفرم ربخ هنأل ؛رهاظ أطخ وهو .«ٌليصفت» لدب «ًاليصفت" ش :يف (۳)

 . (دجاولا

 لمعلا بوجو ىلع ليلدلاو» ٠١5/5 1١7: دمتعملا يف نيسحلا يبأ صنو (6)

 =دحاولا ربخ ىلع لمعلا بوجو مهلوقعب نوملعي ءالقعلا نأ وه ءداحآلا رابخأب

٥0 



 .ٍلوضألا يف ّظ ٌساَيِق ُهُتْياَغَو املس . ٍتايِعْرَّشلا يف ملت الَو املس

 (“ريارَُمْلا ُهَلضَأ داك ْنِإ :اْلُق .اًطاَيبخا ُبِحَيَف ءٌنِكْنُم ُةفَذِص :اوُلاَق
 “)و املس .ماَع اَذَهَو [154] / صاح ىَتْفُمْلاَك ءىَتْفُمْلا َناَك ْنِإَو ءٌفيِعَضَ

 نك اَئْمَّلَس ةَ عنَمِب در .ُعِئاَثَو ْتَّلَحَل بچي ْمَلْوَ :اوُناَق
 99 عدّشلا َدْعَب ٌيِعْرَش ردم َوُهَو )عملا : ْمُكَُحْلا

 دقو الإ «مهلوقعب ةكسح وأ كلذ ٌبوجو اوملعي نأ زوجي الو .تايلقعلا يف =
 اونظ دق مهنأ الإ كلذل ةلع الو .نُسح وأ كلذ بجو اهل يتلا ةلعلا اوملع
 دراولا دحاولا ربخلا يف دوجوم اذهو «لقعلاب ةمولعم ةلمج ليصفت دحاولا ربخب
 زرحتلا بوجو لقعلاب مولعم هنأ هانركذ ام نيبي .هب لمعلا بجوف ؛تايعرشلا يف
 مل نإ ةرضمب انربخأ نم قدص اننظ اذإف «عفانملا بالتجا نسخو «راضملا نم
 مل وأ ءًاصوصخم ًاقيرط انرفس يف انكلس نإ وأ «ءاودلا برشن مل وأ ءدصفن
 بوجو نم ةلمجلا يف هانملع امل ًاليصفت اننظ دقف ءطئاحلا تحت نم مق
 .راضملا نم زرحتلا

 بوجوو ءانحلاصم نم هب انربخي اميف لكك يبنلل دايقنالا بوجو ةلمجلا يف انملع دقو
 دق مالسلا هيلع يبنلا نأ دحاولا ربخب اننظ اذإف .حلاصملا بنجت يف ةرضملا نم زرحتلا
 انئظ دقف ؛ةرضم ةدسفم هفالخو «ةحلصم هنأ ربخأ لعف يف هل دايقنالا ىلإ اناعد
 .ها .«ةلمجلا يف هانملع امل ًاليصفت

 .رهاظ فيرحت وهو «ىلوأ» لدب «الوأ» ش ءأ :يف (1)

 .ارتاوتملا» لدب ةرتاوتلا» أ :يف (؟)

 .ش «أ :نم طقاس «َو» فرح (۳)

 .1دُر» لدب هَّدُر و» ش ءأ :يف (54)

 . ؟يفنلا» لدب «يفنلاب» شش : يف )6(

 دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح :رظنا .يعرش مولعم هنأ ىنعمب - ميملا مضب  :ُكَرْدُم (0
1 

 نأ :هريدقت لاؤس نع باوج ؛عرشلا دعب يعرش كردم وهو» :بجاحلا نبا لوق )۷(
 «يلقع ليلدلا مدعو «ليلدلا مدع ىلإ هدانتسال ؛ًايعرش ًامكح سيل مكحلا مدع :لاقي
 = «ليلدلا مدع دنع اتباث ناك نإو مكحلا مدع نأب باجأف .يلقع لقعلا ىلإ دنتسملاو
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 ,""فيِلكَتلا مدعي ِهمْلِعِل ؛ِهبِذَك ٍلاَمَْخال ؛ُعوُنبْلا : اهني :"'ًطِئاَرَشلا

 مدغ هلثم يف عرشلا مكح ذإ ؛يعرش كردم عرشلا توبث دعب هنكل «عرشلا لبقو

 .مكحلا

 .؛ةفقو باوجلا اذه يف يدنعو» :(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۸٦/١. رصتخملا نايب .(أ/15 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 .ينازاتفتلا ققحملا ةيشاح عم ۲

 .لمحتلا طئارش ال ءادألا طئارش انه طئارشلاب دارملا

 هتياور لبقت ال يبصلا نإف «غولبلا اهنمو» :"8690/7 صيخلتلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 بتك يف هتيفلأ ام اذهو «عامجإلا كلذ يف هنع هللا يضر يضاقلا ىنعدا دقو «رابخألل

 ةحص يف ًاديعب ًاهجو يكحي - ينالقابلا يأ  هنع هللا يضر مامإلا ناكو «لوصألا

 .ها.«ملعأ هللاو ءهطقسأ ناك دق هلعلو «يبصلا ةياور

 ءدوجوم هيلإ راشملا هجولا» :نأب "41/1 جاهبإلا يف لوقلا اذه ىلع يكبسلا نبا قلع

 لاله يف هتياور لوبق يف ءاهقفلا فالتخا رهظ دقو ءروهشم فورعم فالخلاو

 لاقو .يبصلا ةياور يف اهعورف ركذ مث .«ةيلكلاب ةرابعلا بولسم هولعجي ملف «ناضمر

 نيدلا باب يف يبصلا ةياور : لوقي نم سانلا نمو» ۳۷۲/١: هلوصأ يف يسخرسلا

 ةياور ةلزنمب ةيالولل ةيلهألا مادعنال ؛ةداهشلا لوبقم وه نكي مل نإو «ةلوبقم

 ها . «دبعلا

 لبقي له بذكلا هيلع برجي مل يذلا يبصلا» :445ص ديهمتلا يف يونسإلا لاقو

 دنع حصألاو ءءاهقفلاو نيثدحملا دنع كلذكو «نييلوصألا دنع فالخ هيف ؟ هربخ

 «ةيدهلا لمحو ءرادلا لوخد يف نذإلاك ةنيرق هب تفتحا نإ معن «لوبقلا مدع عيمجلا

 .ها.«لوبقلا حيحصلاف

 دقف ءافلكم اهادأو ايبص اهلمحت ول امأ «ةياورلل ءادألا تقو رابتعاب وه غولبلا طارتشاو

 .ليلق دعب فنصملا هب حرصي امك اهلوبق ىلع فلسلا عمجأ
 ىفصتسملا ۳۹١/١. ينيوجلل ناهربلا ."80/5 صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 .504/ يدمآلل ماكحإلا 544/4 يزارلل لوصحملا .50/5 عمللا حرش ./۱

 ةضورلا رصتخم حرش <-۷ رصتخملا نايب “۷ يجابلل لوصفلا ماكحإ

 لوصفلا حيقنت حرش .ال١/1 يسخرسلا لوصأ ."94/# ريرحتلا ريسيت 4/7 ١.

 رينملا بكوكلا حرش .(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر ۳۲ جاهبإلا . ۹۹ص

 يوارلا بيردت .4١٠؛ص حالصلا نبا ةمدقم ۱۳۹/١. تومحرلا حتاوف . 4/17

 بابسأ .#47ص ينامألا رفظ .475ص تاقرولا حرش يف تاقيفحتلا ۷

 1۸/١. نيثدحملا فالتخا

60/۸ 
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 يف ِضْعَب ىلَع ْمهِضْعَب ِناَيبصلا ةَداهش ٍلوبق ىلع ِةَئيِدَمْلا َعاَمجِإَو
o Ê2 1e 2ر مومو  HHت ةياَوُرلاَو .َنيِدِرَمْنُم ْمُهَتِيَب ةيائجلا ةر ؛ 9 ىَئْئَعْسُم .2"*ْغِهَقوَمَت لبق ِءاَمدلا ار 7 7 6 نق ملول همام  

 رْيَبَرلا نباو ءساَّبَع نبا ٍلوُبَقِلَو ءةَداَهْشلاَك ُهلوُبَمَم هلبق عامسلاو «هدعب . م 0 Sar ےک د #6 SL Do م سات نم وج هم
(O ê ت .٠ e~ 

 ا ا هل م ل م نار ل را وان او رانا ف م ةماءم هما ف ةةافو ومان ةة نين مة هية م ةفافاو هلثم يف امهريغو

 ىلإ ةراشإ «ةنيدملا عامجإو» :هلوق » 1۸۷/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق )١(
 .ردقم لخد باوج

 ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش لوبق ىلع اوعمجأ ةنيدملا لهأ نإ :لاقي نأ ههيجوت
 مهتياور لوبقف «ةلوبقم نايبصلا ةداهش تناك اذإف .مهقرفت لبق تايانجلاو ءامدلا يف
 .ىلوألا قيرطلاب
 نع نيدرفنم مهنيب ةيانجلا عوقو ةرثكل ؛ةانثتسم ةروصلا هذه :لاقي نأ باوجلا ريرقت
 ىلع ةلاد ةنيرق ؛مهترثك عم مهتداهشو كلذ ةفرعم ىلإ ةجاحلا سيسمو .نيلماكلا

 .هآ . اهب اوربخأ ام قدص

 ىلع ةنيدملا عامجإ امأو» :(ب/54) .(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 بجاحلا نبا دنع هنإف ءمهقرفت لبق ءامدلا يف ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش لوبق
 يكلام بجاحلا نباو .كلذ ىلإ ةجاحلا تسمف ؛نيدرفنم مهنيب ةيانجلا ةرثكل ؛ ىنثتسم
 .ها . «ءانئتسالا ىوعد ىلإ جاتحاو ءهلصأ ىلع اذه يف ىرجف

 .«مهقرفت» لدب «مهقيرفتا ش :يف ةفإ

 نيقلتب ةمهت اهيلإ قرطتت الثل ؛مهقرفت لبق ةداهشلا ءادأ نوكي نأ بجاحلا نبا طرتشا
 .مهايإ مهريغ
 ىلع دضعلا حرش .(ب/١٤ ةقرو) بجاحلا عفر 1۸۷/١. رصتخملا نايب :رظنا
 .531/7؟ رصتخملا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ینثتسم» لدب «انشتسم» ش :يف (۳)

 عامجإ كلذ ىلع لدي اممو» ۳۷١/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا لاق (5)
 ءنسحلاو «ريبزلا نباو «سابع نبا ربخ لوبق ىلع نيعباتلا نم مهريغو ةباحصلا
 دحاو نع لقني ملو .هب لمعلاو «عيبرلا نب دومحمو ءسنأو «ريشب نب نامعنلاو
 رقتسم يف لقنل كلذ در مهنم ناك ولو ءءالؤه نم دحاو ثيدح ڌر مهنم
 .ها . «ةداعلا

 ةضورلا رصتخم حرش ةرك تن يدمآلل ماكحإلا ."4ه/4 يزارلل لوصحملا :رظناو
 حرش 588/١. رصتخملا نايب .(ب/84 ةقرو) بجاحلا عفر ۳٤۷/١. جاهبإلا 1 ١1.

 .51/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 -عوبأ :لاقيو ءريغصتلاب بْيَبْخ وبأ :لاقيو ءركب وبأ :ماوعلا نب ريبزلا نب هللادبع -

 هو4
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 "”ناَيْبّصلا "'”عاَمْسِإَو .

 . "”عاَمجإلل ؛ُمالْسإلا :اًهّْنِمَو

 هوبأو ءقيّدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ همأ «يباخصلا نبا يباحصلا «يدسألا يشرقلا =

 ةمع بلطملادبع تنب ةيفص هيبأل هتدجو ءةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأ ريبزلا انديس

 ءهتلاخ نينمؤملا مأ ةشئاع انتديسو ءهيبأ ةمع نينمؤملا مأ ةجيدخو هيلي هللا لوسر

 هتدالوب نوملسملا حرفو «ةرجهلا دعب ةنيدملا ىلإ نيرجاهملل دلو دولوم لوأ وهو

 هللا مهبذكأف ءدولوم مهل دلوي الف مهانرحس دق نولوقي اوناك دوهيلا نأل ؛اديدش احرف

 ملسو هيلغ هلا ىلص هللا لوسر قير ناكف اهكال ةرمتب كب هللا لوسر هكنحف ءىلاعت

 هيلإ اوريس ىتح ةلئاه عئاقو نييومألا عم هل تناك ءهفوج يف لزن ءيش لوأ

 امهنيب تبشنو ةكم ىلإ لقتناف ءناورم نب كلملادبع مايأ يف يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 .لوألا روهشملاو ه۷ ليقو ءهالا* ةنس ةكم يف ريبزلا نبا لتقمب تهتنا بورح

 مام رقاب ءاهنم ةتس ىلع ناخيشلا ىت قفتا ءاثيدح ”* هلي هللا لوسر نع هل يور

 6 ۱-٤ نيحلافلا ليلد 75١6/8. بيذهتلا بيذهت : :يف هتمجرت رظنا .نيثيدحب

 AV/ f. يلكرزلل مالعألا

 .«عامسالا» لدب ؟عامتسالا» ش :يف )١(

 «ثيداحألا مهعامسإو «ثيدحلا سلاجم مهنايبص راضحإ ىلع فّلخلاو فلسلا عمجأ )0

 يزارلل لوصحملا :رظنا .غولبلا دعب ىبصلا ةلاح يف هولمحت امل مهتياور لوبقو
 ۳٤۸/۲. جاهبإلا .155/5 ةضورلا رصتخم حرش ۰٠/۲. يدمآلل ماكحإلا ٤..

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 5894/١. رصتخملا نايب .(ب/585 ةقرو) بجاحلا عفر

. 

 .ًاعامجإ امهريغ وأ ينارصن وأ يدوهي نم رفاكلا ةياور لبقت ال (۳)

 «ةلبقلا لهأ نم نوکی ال يذلا رفاكلا» ۴٤4 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 نع زارتحالا يف ٌةغلابملا هنيد نم َمِلُع ءاوس «هتياور ُلبَقُت ال هنأ ىلع ةمألا تعمجأ

 ها .«ملعي مل وأ بذكلا

 ملسملا ربخ ناك اذإف ءرفكلا :قسفلا مظعأ» :١"هص ةيافكلا يف بيطخلا لاقو

 .ها.«ىلوأ كلذب رفاكلا ربخف «هداقتعا ةحص 3 ًادودرم قسافلا

 ريغل ةريثك تاياور تتبث دقف ءاهلمحت دنع ال ةياورلا ءادأ دنع طّرتشُي مالسإلا نأ ىلع

 مهطُم نب ريبج ةياورك ءهدعب اهودأو ءمهمالسإ لبق اهوظفح اوناك ةباحصلا نم دحاو

 و باب «ةالصلا ةفص باوبأ يف - هحيحص يف يراخبلا مامإلا اهاور يتلا

 .«روطلاب برغملا يف ذ أرق هلك يبنلا تعمس)» :لاق ثيح هنع هريغو - برخغملا

 .روطلا ةروس
 -قرط ىلع ًاملكتم 744 فققفذ يرابلا حتف يف هللا همحر رجح نبا ظفاحلا لاق
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 (« ِضْعَب ىَلَع ْمِهِضْعَب َةَداَهَش “لىق ناو !َو “هللا ُهَمِحَر] َةَفيِنَح وُبأ و
 2 معلم 4كفز هلأ o(0 عمم و م

 ٍِفْدُمْلا ٌقِساَف َرْهَو .'"”ٌقِساَف ْمُكءاَج نإ :ِهِلْوَمِلَو تاور لبق مل

 : مّدَقَتمْل َدَعُمْلا
 ت

 ؟ مهضعبب یوي لق هن ٌفّعضَو . قس وب ینوی هنأب لدتساو زیر 6 دق هاب ت نا توي ال لاب َلِدُيْساَو

 ماع خا

 .كِلذ يف ِهِنيِدَتِل

  معطم نب ريبج يأ  ٍظئموي وهو) :رمعم قيرط نم يليعامسإلا دازو» :ثيدحلا =

 :لاق هرخآ يف ًاضيأ رمعم قيرط نم يزاغملا يف - يراخبلا يأ - فنصمللو «(كرشم

 يوارلا هلمحت ام ءادأ ةحص ىلع هب لدتساو ...«ىبلق ىف ناميإلا رقو ام لوأ كلذو»

 .ها .«ةلادعلا لاح يف هادأ اذإ قسفلا اذكو «رفكلا لاح يف
 يدمآلل ماكحإلا ."945/4 يزارلل لوصحملا ۳۹١/١. ناهربلا ٠٠/١. صيخلتلا :رظنا

 ريرحتلا ريسيت 45/١". يسخرسلا لوصأ 58/١". يجابلل لوصفلا ماكحإ ۲

 رصتخم حرش .(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر 588/١. رصتخملا نايب ۳ ٤۷.

 ةيافكلا .4١٠؛ص حالصلا نبا ةمدقم ."۷4/۲ رينملا بكوكلا حرش 1۳١/۲. ةضورلا

 حرش ٠٠/١. يوارلا بيردت ۲٤۷/۲ - ۲٤6۸. يرابلا حتف 8"١. - ٤۱۴ص بيطخلل

 حرش يف تاقيقحتلا 45١. «4509ص ينامألا رفظ .5؟/١ رصتخملا ىلع دضعلا
 .5ا//١ نيثدحملا فالتخا بابسأ .475ص تاقرولا

 أ :نم طقاس ٤و فرح )١(

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 5489/١. رصتخملا

 .رهاظ أطخ وهو .«لبق» لدب «لبقأ» ش :يف (۳)

 .هتبثأ ام حجري قايسلاو .هْلَبْقَي ْمَل» لدب «ْلَبْقُت مل أ :يف (9)

 مدع ىلع عامجإلا ىوعد حصي فيك ليق نإف :ردقم لاؤس نع باوج ىلإ ةراشإ (5)
 يف ديكأتلاو «ضعب ىلع مهضعب رافكلا ةداهش لبق هللا همحر ةفينح وبأو «هتياور لوبق
 .؟رثكأ ةداهشلا رمأ

 ؛ةرورضللف ؛ضعبلا ىلع رافكلا ضعب ةداهش لبق نإو «هللا همحر ةفينح ابأ نأب بيجأ

 .عامجإلا يف حدقي الف ءًالصأ مهتياور لبقي مل ناك نإو «قوقحلل ًةنايص
 ىلع دضعلا حرش .(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر 540/١. رصتخملا نايب :رظنا

 .57/7 رصتخملا

 .5 :ةيآلا تارجحلا ةروس (1)

 .(هنأب» لدب «هنأل» أ :يف (۷)

 هكا



 و ت س

 رفكُمْلا ُدْيَغ اّمأَو .رْمَكُمْلا َدْنِع رفاكلاك َريِفْكَتلا ُنَّمَضَتَي اَمِب ''”ٌعِدَتْبُمْلاَو

 فالتخا يف حضاولاو ريبكلا رثألا هل ناك ءعدتبملا ةياور ةلأسم يف ءاملعلا فالتخا )١(
 در ىلإ بهذ ةمئألا ضعب نأ دجن ثيح ءدرو ًالوبق ثيدحلا ىلع مكحلا يف فذ ءاملعلا

 يفرط ىلع مهف ءةالغلا نم ىتح اهلبق نم مهنمو ءاهلبقي ملو الماك ًارد عدتبملا ةياور
 .اذه هدْعْبب يورملا ىلع مكحلا ىلع هرودب سكعنا اذهو ءامامت ضيقن

 :نيمسق ىلإ ةعدبلا ءاملعلا مسق دقو
 .ةرفكم ةعدب -

 .ةقّسفم ةعدب - ؟

 .هللا ءاش نإ .بيترتلا ىلع اهركذأس لاوقأ ىلإ مسق لك يف اوبهذو

 .ةرفكملا ةعدبلا :لوألا مسقلا
 :نيمسق ىلإ مسقنت ةرفكملا عدبلا نإ

 ملعي ام :نيلئاقلا مودعملاب ملعلا يركنمك ءاهباحصأ ريفكت ىلع قفتا ام :اهالوأ
 ' ءًاحيرص ًاميسجت نيمسجملاو «تايئزجلاب ملعلا يركنم وأ ءاهقلخي ىتح ءايشألا
 لبق ايندلا ىلإ ّيلع انديس عوجرب ناميإلا وأ ءهريغو يلع يف ةيهللإلا لولحب نيلئاقلاو
 مأ ةشئاع ةديسلا ىلإ ةمهتلا ةبسن وأ «نآرقلا يف فيرحتلا عوقو وأ «ةمايقلا موي

 عيمج دعاوق نم هيلع اقفتم هب ريفكتلا ناك امم كلذ لاثمأو .اهنع هللا يضر نينمؤملا
 .ةمئألا

 نيفانلاو «نآرقلا قلخب لوقلاك ءهمدعو اهباحصأ ريفكت يف فلتخا يتلا عدبلا :اهيناثو

 .ةمايقلا موي ىلاعت هللا ةيؤرل

 .مهتعدبب نورفكي نيذلا ةعدتبملا ةياور يف ءاملعلا لاوقأ

 نممو .ليوأتلاب ًاقاسف وأ ًارافك نإو ءةلوبقم اهلك ءاوهألا لهأ رابخأ :لوألا لوقلا

 راظنألا حيقنت هباتك يف يناميلا ريزولا نبا ةمالعلا ءليوأتلا رفاك ةياور لوبق ىلإ بهذ
 ةشقانم عم لوقلا اذه ةحص ديؤت ةريثك ةلدأب ىتأو «راكفألا حيضوت حرشب ۲
 .هرظناف نيفلاخملا

 نيسحلا وبأ بهذ هيلإو .بذكلا ةمرح نودقتعي اوناك نإ لبقي مهربخ نإ : يناثلا لوقلا

 يف يواضيبلاو ۰۳۹٦/٤ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو «14/1 دمتعملا يف يرصبلا
 .يونسإلاو يشخدبلا حرشب 741/7 لوصألا ملع يف لوصولا جاهنم

 هانرفك اذإ ةلبقلا لهأ نم فلاخملا» :"95/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 مل بذكلا ٌراوج هبهذم ناك نإ هنأ قحلا ؟ال مأ هتياور لبقت له «هریغو مّسجملاك
 ركب وبأ يضاقلا لاقو .يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو ءاهانلبق الإو «هتياور لبقت
 5 .ها .«مهتياؤر لبقت ال) :رابجلادبع يضاقلاو :- ينالقابلا
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 مامإلا ىكح دقو .مهتياور لبقت الو مهب جتحي ال مهتعدبب نيرفكملا نإ :ثلاثلا لوقلا -
 نم مدقت ام نأ الإ .كلذ ىلع قافتالا بيردتلا حرشب 674/١ بيرقتلا يف يوونلا

 .هذه قافتالا ةياكح دري نيقباسلا نيلوقلا ةياكح

 يف باهولادبع يضاقلا قلطأو» 04/١: ثيغملا حتف يف يواخسلا ظفاحلا لاق

 ام ركذ مث ..ههيف فالخ ال :لاقو «لوبقلا مدع «طسوألا» يف ناهرب نباو «صخلملا»

 رفكملا ةياور لوبقب لوقلا نم ةعامج نع بيطخلا هاكح ام هلقنب ؛قافتالا ةياكح ىفني
 .يزارلا رخفلا مامإلا لوق اذكو «هتعدبب
 نم امأ» :هلوقب ۳۳۲/١ يقابلا حتف يف هللا همحر يراصنألا ايركز خيشلا نسحأ دقو
 .ةلأسملا يف فالخلا ركذ ثيح .«هيف فالخ ىلع «لبقي الف ...هتعدبب رفك

 ةبخنلا حرش يف ةلأسملا هذه هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا مامإلا ققح دقو

 نأل ؛هتعدبب رفكم لك دري ال هنأ قيقحتلاو» :لاقف «لصفلا لوقلاب اهيف ىتأو ٠٠ ص

 ىلع كلذ ذخأ ولف ءاهيفلاخم رفكتف غلابت دقو «ةعدتبم اهيفلاخم نأ يعدت ةفئاط لك

 ارمأ ركنأ نم :هتياور درت يذلا نأ :دمتعملاف .فئاوطلا عيمج ريفكت مزلتسال قالطإلا

 نكي مل نم امأف .هسكع دقتعا نم اذكو «ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم عرشلا نم ًارتاوتم
 .«هلوبق نم عنام الف ءهاوقتو هعرو عم هيوري امل هطبض كلذ ىلإ مضناو «ةفصلا هذهب

 .هأ

 هلاق يذلا اذهو» : ٠٠١ ص ثيثحلا ثعابلا يف هّللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق
 .مها.«حيحصلا رظنلا هديؤيو «رابتعالاب ريدجلا قحلا وه ظفاحلا

 :ةقّسفملا ةعدبلا : يناثلا مسقلا

 ريغو ءولغلا كلذ نولغي ال نيذلا ضفاورلاو «جراوخلا عدب :لثم ةقسفملا ةعدبلا

 رهاظ ليوأت ىلإ دنتسم هنكل ءًارهاظ ًافالخ ةنسلا لوصأل نيفلاخملا فئاوطلا نم ءالؤه
 .غئاس

 .مهتعدبب اورفكي مل نيذلا ةعدتبملا ةياور يف ءاملعلا لاوقأ

 هللا يضر كلام مامإلا :لوقلا اذه ىلإ بهذ نممو :اقلطم مهتياور در :لوألا لوقلا
 وبأو «ينالقابلا ركب وبأ يضاقلاو ٤۱۹ص ةيافكلا يف بيطخلا هنع هاكح امك هنع

 مزجو مشاه وبأو «يئابجلا يلع وبأو «يزاريشلا قاحسإ وبأو «ينييارفسإلا قاحسإ
 .بجاحلا نبا هب

 وأ «مهبهذم ةرصن يف بذكلا نوُلحتسي اونوكي مل نإ مهب جتحي هنإ :يناثلا لوقلا
 ہال مأ ةاعد اوناك ءاوس .مهبهذم لهأل

 نايفسو «ىليل يبأ نباو «يعفاشلا مامإلاو «ةفينح وبأ مامإلا :لوقلا اذهب لاق نممو

 = .ينيِدَملا نب يلعو «ديعس نب ىيحيو «فسوي وبأو «يروثلا

 هد



 ينعأ  ديقلا اذهو» :١٠٠ص ثيثحلا ثعابلا يف هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق =
 انإف ءوار لك يف ةرورضلاب فورعم ديق هنأل ؛هل ًايعاد ىرأ ال  بذكلا لالحتسا مدع

 نم ةياور درن نأ ىلوأف «ةدحاو ةرم بذكلا هنع فرعي يذلا يوارلا ةياور لبقن ال

 .ها .. «روزلا ةداهش وأ بذكلا لحتسي

 ؛هتعدب هب درت ام ىلع لمتشي امم هبورم ناك نإ لبقت عدتبملا ةياور نإ: ثلاثلا لوقلا

 حتف يف يواخسلا ظفاحلا هركذ لوقلا اذهو .امزج بذكلا ةمهت نع ٍذئنيح هدعبل كلذو
 .نيعم ىلإ هابسني ملو 457”ص ينامألا رفظ يف يونكللا مامإلاو 205/١ ثيغملا

 الف ىربك تناك نإو «ىرغص هتعدب تناك اذإ لبقت عدتبملا ةياور نإ :عبارلا لوقلا
 رفظ يف يونكللا مامإلاو ٠٠٠٦/١ ثيغملا حتف يف يواخسلا ظفاحلا هركذ .لبقت

 .نيعم ىلإ هابسني ملو ۳٦٠ص ينامألا

 لبقتف» :لوقلا اذهل هتياكح دعب 454 45ص ينامألا رفظ يف يونكللا مامإلا لاق

 ّيلع ليضفت داقتعا وهو «نيمدقتملا فرع يف روهشملا ىنعملاب عيشتلا بابرأ ةياور
 دعب قلخلا لضفأ ًايلع نأ داقتعا وأ «هنع هللا يضر نامثع ىلع هنع هللا يضر
 بسن ىنعملا اذهبو «ىطخم هفلاخمو اهلك هبورح يف بيصم هنأو لك هللا لوسر

 روهشملا ىنعملاب عيشتملا ةياور لبقت الو .عيشتلا ىلإ نيمدقتملا ةفوكلا لهأ نم عمج

 ءامهنع هّللا يضر رمعو ركب يبأ نيخيشلا نم يربتلا :وهو نيرخأتملا فرع يف
 رثكأ ريفكتو «هنع هللا يضر ّيلعل نيفلاخملا ةباحصلا نم امهريغ ّبسو ءامهّبسو
 ١ 1 .ها .«هقفاو نمو ّيلع ىوس ةباحصلا

 ةاعدلا امأ ءمهتعدب ىلإ ءاوهألا لهأ نم ةاعدلا ريغ رابخأ لبقت هنإ :سماخلا لوقلا
 «تاياورلا فيرحت ىلع هتعدب نييزت هلمحي دق ةيعادلا نأل ؛مهرابخأب جتحي الف

 نباو «كرابملا نبا :لوقلا اذه ىلإ بهذ نممو .هبهذم هيضتقي ام ىلع اهتيوستو

 نم ريثك بهذم وهو .كلام نع ةياورو «نيعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحأو «يدهم
 ةمدقملا يف حالصلا نبا لاقو .198 ص ةيافكلا يف بيطخلا كلذب حرص امك ءاملعلا

 اهلدعأ هنإ» :ًاضيأ لاقو .«ءاملعلا نم رثكألا وأ ريثكلا بهذم اذهو» :4١١ص

 .ها.«اهالوأو

 ةمدقملا يف حالصلا نبا هنع هلقن امك كلذ ىلع ءاملعلا قافتا نابح نبا لقن دقو .

 ملعأ ال «ةبطاق انتمئأ دنع هب جاجتحالا زوجي ال عدبلا ىلإ يعادلا» :لاقف ١٠٠ص

 ها.«افالخ هيف مهنيب

 عدبلا لهأ ةياور لبق نم لوق ةياكح نم رم امب ةشودخم هذه قافتالا ةياكحو

 كلام مامإلا در هيف شدخي اذكو .هريغو ةيعاد نيب قيرفت نود ًاقلطم نيلوأتملا ءاوهألاو
 -نم برغتسي رجح نبا ظفاحلا دجن اذلو ؛ال مأ ةيعاد ناك ءاوس ًاقلطم عدتبملا ةياورب
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 ُهَدَرَك ءووْحْنَو ٍجِراَوَخْلا ٍقْسِفَك 2 قْسِفَك ءاَحِضاَو َناَك نإ َريِفْكّنلا ٌنَمّضَتَي آل اَمَو

 (2١)ن ود 4# هل

 . موق هلق

 ٌقِساَف وهو "چ قسا ْمُكَءاَج نإ : دارا

 ءاَمِرُئاَوَتِل ؛ لوا ُهَيََلاَو #۳ رهاظلاب كح نحن :لباَقلا

 ىعداف نابح نبا برغأو» ١١: _ ٠٥ص ةبخنلا حرش يف لاق ثيح «نابح نبا ةلوقم
 .ها.ةليصفت ريغ نم يعادلا ريغ لوبق ىلع قافتالا

 نبا ةرابع نم حرصأب كلذ ىلإ ۲۷٠ص حاضيإلاو دييقتلا يف يقارعلا ظفاحلا قبس دقو
 مهتياور در كلام نع يور هنإف ؛رظن قافتالا نم نابح نبا هاكح اميفو» :لاقف ءرجح

 .ها.6(94١ص) ةيافكلا يف بيطخلا لاق امك اقلطم

 لاوقألل ضرع نأ دعب ١٠٠ص ثيثحلا ثعابلا يف هللا همحر ركاش دمحأ خيشلا لاق
 ةقثلاو «هتنامأو يوارلا قدصب ةياورلا يف ذ ةربعلاو «ةيرظن اهلك لاوقألا هذهو» :ةمدقتملا

 ةقثلل ًاعضوم عدبلا لهأ نم ًاريثك ىري ةاورلا لاوحأل عبتتملاو «هقلخو هنيدب

 .؟هيوري ءيش يأب قثوي ال مهنم ًاريثك ىريو ءمهيأر قفاوي ام اوور نإو «نانئمطالاو

 يذلاو» :هلوقب هيلع بقعو "بغت نب نابأ) ةمجرت يف يبهذلا ظفاحلا لوق ركذ مث
 هللاو .ةياورلا لوصأ ىلع قبطنملا قيقحتلا وه رجح نبا هلاق ام ةميمض عم يبهذلا لاق
 ها .«ملعأ

 يف هيلإ راصُي نأ يغبني يذلا قيقحتلا وه هّللا همحر ركاش دمحأ خيشلا هلاق يذلاو

 .ملعأ هللاو .ةلأسملا هذه

 ماكحإلا .154/5 دمتعملا . "45/4 يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 597/١. رصتخملا نايب .(أ/١٠ ةقرو) «(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر ."08/ يدمآلل

 ثعابلا . ١١١  4١١ص حالصلا نبا ةمدقم .57// رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 حرش .7017 - ٩۱۹ص ةيافكلا ٠١١. 44ص ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا

 يراصنألا ايركزل يقابلا حتف 04/١". يواخسلل ثيغملا حتف .٠٠*ص رجح نبال ةبخنلا

 - ۱۳۳/۲ راكفألا حيضوت حرشب راظنألا حيقنت .۳۲۷ ۔ ۳۲٤/۱ يوارلا بيردت ۱

 .۲۲۷ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق .454 457 ”ص ينامألا رفظ .۲

 .495/7؟ نيثدحملا فالتخا بابسأ

 .«نورخآ هلبقو» ش :ةرابعو .أ :نم ةطقاس «موق» ةظفل

 5 :ةيآلا تارجحلا ةروس

 . ۳٩٥ص يف هجيرخت قبس

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىلوأ» لدب «الوأ» ش : يف
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 قِساَفْلاَو ٍرِفاَكْلاِ ٌصّصَخُم اَذَعَو ءاًهِصيِصْخَت مدعو ءقِساَمْلاِ اهصوصخَو

 .يتاّمتاب اَمُهُقْدِص ِنوُنظَمْلا

 ٌدرَو ع هللا َيِضَر نافع ٠َف لوب ص ىَلَع اوُعَمْج 0 :اوُلاَق

 .ضَْب ُبَهْذَم 5 وأ علما

 ءٌمْطَمْلا 2 ”َيِعّدا نإ ناو ءلوصألا ٍضْعَبَو ٍقَلَمْسَبْلا فالج وخت اَكَأَو

 6 ٍنَِْناَجْلا ّنِم م ةَهْبُّصلا ِةَدُقِل ٍ؛َكِلَذ ْنِم سيل

 ٍدِهَتْجُم ْنِم وختو جْنَرْطَسلاِب ُبَعْلَيَو ديلا ٌُبَرْشَي [ب/۲۹] / ْنَم اّمأَ
 ىَلِإ يوي ُهّنأل ؛دِجاَو ُبيِصُمْلا :اتْلُق ْنِإَو .ٍقِساَمِب سيَ هئا ُمْطَمْلاَف ٍدّنَمُمَ

1 ۳ 
 بح اوب قیم

 .ىنعملاب لخي اهطوقسو .أ :نم ةطقاس «لوبق» ةظفل - )١(

 يذلا  يشكرزلا يأ تلق» : 54/١ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق (؟)
 نم ال «هيلع ناعأ ْنَم دارملا ناكو ءامهريغو متاح نب يدعو ءرساي نب رامع كلذ هنع يكح
 دوسألا : ليقف هنع هللا يضر نامثع لتاق يف اوفلتخا و : حيقلتلا يف يزوجلا نبا لاق .هرشاب

 .ها .«يدارملا نامور نب نادوس : ليقو «مهيألا نب ةلبج : ليقو ءرصم لهأ نم يبيجتلا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (*)
 .(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفرو 2597/١ رصتخملا

 .؟َيِعْدأ» لدب «اعدا» أ :يف )٩(

 «يسفنلا مالكلا تابثإك لوصألا ضعب يفو «نآرقلا نم ةلمسبلا نوك يف فالخلا امأو ()
 ءرخآلا بهذم نالطبب عطقلا نيمصخلا نم ٍدخاو لك ىعدا نإو .تافصلا ةدايزو

 .نيبناجلا نم ةبشلا ةوقل ؛ةياورلا در بجوي امم سيلف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۹٤/١. رصتخملا نايب .(//58 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 وأ ًادهتجم ناك ءاوس هتمرح يف فلتخي امم هوحنو جنرطشلاب بعليو ذيبنلا برشي نم امأو (5)
 ول انأل ؛دحاو نيدهتجملا نم بيصملا نإ :انلق نإو «قسافب سيل هنأب عطقن انإف ءًادلقم
 لمعلا دهتجملا ىلع بجي هنأل ؛هيلع بجاو وه امب فلكملا قيسفت ىلإ ىدأل هانقسف

 .هریغ دنع ًامارح دهتجم ىلع ًابجاو نوكي اميف كلذو «هاوتفب دلقمللو «هنظب

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 546/١. رصتخملا نايب .(أ/18 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم 5
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(1) 

(۳) 

 .“ةدنِع مرحلا رمأ ِروُهْظِل ؛ّدَحْلا ّيِيفاَللا ُباَجيِإَ
 .ّنظلا ٍلوصخ مدل ؛ِهِوْهَس ىَلَع "اوطْبَض ٌناَحْجُر :اَهْنمَو

 «هنع هّللا ىضر ىعفاشلا باجيإلو» :هلوق» : 5948/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 0001 .ردقم لخد باوج ىلإ ةراشإ
 هنع هللا يضر يعفاشلا بجوأ امل .ًاعطق ًاقساف ذيبنلا براش نكي مل ول هنأ ههيجوت
 .ًاعطق قسفلا باكتراب نوكي امنإ دحلا باجيإ نأل ؛هيلع دحلا
 يف هدنع ميرحتلا ليلد نأل ؛دحلا هنع هللا يضر يعفاشلا بجوأ امنإ :باوجلا ريرقت
 .ها .«ًاعطق هقسفل ال ءروهظلا ةياغ
 هنع هللا يضر يعفاشلا باجيإ امأو» :(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 ؛«هتداهش لبقأو ءذيبنلا برش اذإ يفنحلا دحأ» :لاق ثيح ذيبنلا براش ىلع دحلا
 نع ًادعاقتم .دحلل ًابجوم ليلدلا هدنع ضهنف ءهدنع ميرحتلا رمأ روهظل هنإف
 .ها .«قيسفتلا

 .ةَطاَبَضو اًطْبَض ُهطْئبْضَي ُهَطَبَضو هيلع َطَبَص «هسبحو ءيشلا موزل :ةغللا يف طبضلا
 .ءيش لك يف هقرافي ال ءيش موزل : طبضلا :ثيللا لاق

 .مزاح :يأ طباض لجرلاو «مزجلاب هظفح :ءيشلا طبضو

 يناجرجلل تافيرعتلا ١۷/١". رينملا حابصملا //5٠". (طبض) ةدام برعلا ناسل :رظنا
 . ۱۷۹ص
 .باتك طبضو ءردص طبض :نيمسق ىلإ مسقنيف ءاملعلا حالطصا يف طبضلا امأو

 نم نكمتي ثيحب «هعمس ام هردص يف يوارلا تبثي نأ وهف :ردصلا طبض امأ
 1 .ءاش ىتم هراضحتسا

 نأ ىلإ هححصو هيف عمس ذنم هباتكل يوارلا ةنايص وهف :باتكلا طبض امأو
 .هنم يدؤي

 رثكي يذلا وه :طباضلا ريغو «ةياورلا يف هؤطخ لقي يذلا وه :ةاورلا نم طباضلا و

 .هداهتجا يف هريصقتل وأ هدادعتسا فعضل ؛كلذ ناك ءاوس ءاهيف همهوو هطلغ

 : طبضلا طورش
 .لّمغم ريغ ًاظقيتم يوارلا نوكي نأ ١
 .هظفح نم ثّدح نإ ًاظفاح يوارلا نوكي نأ - ۲
 .هباتك نم ثَّدح نإ ًاطباض يوارلا نوكي نأ - ۳

 .ىنعملاب ثّدحي ناك نإ ىناعملا (رّيغي يأ) ليحي امب ًاملاع يوارلا نوكي نأ - ٤
 لوصحملا ٠١١/١. ىفصتسملا ٠١/١. دمتعملا :يف ؛طبضلا» طرش ليصفت رظنا
 -بكوكلا حرش .144١/؟ ةضورلا رصتخم حرش ۳٠۷/۲. يدمآلل ماكحإلا .417/4 يزارلل

0۷ 



 ىَوْقَّتلا ٍةَمَّرالُم ىَلَع ٌلِمخت ةي ٌةَطَفاَحُم :َىِهَو «هَلاَدَعْلا :اًهْنِمَو

 .ًةَعْذِب اَهَعَم َسِيَل ةَءوُرْمْلاَو

(1) 

 حالصلا نبا ةمدقم 1٤١/١. تومحرلا حتاوف ۳٤۸/١. يسخرسلا لوصأ ."80/7 رينملا

 يقارعلا ةيفلأ حرش . .۹۲ص ثيدحلا. مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا . ٠ ٠ ٤ص

 حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا .يراصنألا ايركز خيشلل يقابلا حتف عم ۲۹۲/١ فنصملل

 ۷ يناعنصلل راكفألا حيضوت N ٠ 2 يدارلا بيردت . ef يشكرزلل

 اضر يأ لد ف وذو ٌةلاَدَع نالف لدع :لاقي < ءمضلاب لد ردصم : ةلادعلا

 .ةداهشلا يف ٌعَتْقَمو

 :ريثك لاق

 ٌمِناَقَم لودع ىليل ىلع ٌدوهش نكي ملو ءالخلا يف ىليل ٌتعيابو

 لكو لد ةوسنو ُلْدَع ةأرماو ُلْدَع لاجرو لد نالجرو ُلْدَع لجر :لاقيو

 الو عمجي الو ىنثي ال وهف ِلْذَع تاوذ ةوسنو ِلْذَع ووذ لاجر : ىنعم ىلع كلذ

 يذلا فصولا ىرجم ّيرجأ دق هنأ ىلعف ءاثنؤم وأ ىنثم وأ اعومجم هتيأر نإف «ثنؤي

 .ردصمب سيل

 «لداع وهف رمألا يف لَدَع : كلوق ردصم وهف ٍءِرْوَجْلا دض وه يذلا لدعلا امأو :

 ٍِفّقَتُم لكو .ماقتساف همّوَق يأ :َلَدَتْعاَف ًاليدعت هلع : لاقي «هميوقت : ءيشلا ليدعتو

 .ةلادعلا ىلإ هتبسن دهاشلا ٌليدعتو ءٌلِدَتْعُم

 بغارلا تادرفم .45/7 ريئملا حابصملا .4ا/ - ٤۴١/١١ (لدع) ةدام برعلا ناسل :رظنا

 44/١. يرئازجلا رهاط خيشلل رظنلا هيجوت ١19١. ص يناجرجلل تافيرعتلا 06١. ص

 ةلادعلل بجاحلا نبا هركذ يذلا فيرعتلاو .بجاحلا نبا اهفرع امكف :حالطصالا يف امأ

 لمحت سفنلا يف ةخسار ةئيه :ةلادعلا»ا : 8 ىفصتسملا يف يلازغلا هركذ امم بيرق

 نبا نأ الإ .«هقدصب' 'سوفنلا ةقث لصحت ىتح «ًاعيمج ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع

 .ةئيهلا كلت ةمزال يه يتلا (ةينيد ةظفاحم» ب «سفنلا يف ةخسار ةئيه» لدبأ بجاحلا

 .الضأ عدتبملا ةياور لبقي مل نم ديقلا اذه ربتعي امنإو .«ةعدب اهعم سيل» :ديق دازو

 ماكحإلا .598/4 يزارلل لوصحملا ١//181. ىفصتسملا :يف ةلادعلا فيرعت رظنا

 رصتخم حرش .(أ/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .545/7 رصتخملا نايب ٠۸/۲". يدمآلل

 ريرحتلا ريسيت ."81/؟ رينملا بكوكلا حرش .497/؟ عماسملا فينشت .47١/؟ ةضورلا

 ةيفلأ حرش .4١٠ص حالصلا نبا ةمدقم ."45 0 يسخرسلا لوصأ . ۴

 يشكرزلل حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا .يقابلا حتف عم ۲۹٤/۱۱ فنصملل يقارعلا

 ينامألا رفظ ۸٦/۲. يناعنصلل راكفألا حيضوت 00/١" ٠١. يوارلا بيردت ۴

 ٠۳/١. نيثدحملا فالتخا بابسأ 44/١. رظنلا هيجوت 45١. ص

0۸ 



 ٍضْعبَو هِرْئاَغَّصلا ىَلَع ٍراَرْصِإلا ٍكْرَتَو ِرِئاَبَكْلا ٍبائيجاب قمح 2 3 0 2
 0 وو o ع 7

(1) 
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 يف لاق ثيح «ةقدلا ةياغ يف اليصفت ةلادعلا هللا همحر يلازغلا مامإلا لصف
 اهلصاح عجريو «نيدلاو ةريسلا ةماقتسا نع ةرابع :ةلادعلا» :8١ا//١) ىفصتسملا

 ىتح ءاًعيمج ةءورملاو ىوقتلا ةمزالم ىلع لمحت سفنلا يف ةخسار ةئيه :ىلإ
 نع اًعزاو اًفوخ ىلاعت هللا فاخي ال نم لوقب ةقث الف .هقدصب سوفنلا ةقث لصحت
 يفكي الو «يصاعملا عيمج نم ةمصعلا طرتشي ال هنأ يف فالخ ال مث «بذكلا
 ةبح ىف فيفطتو ةلصب ةقرسك هب ذري ام رئاغصلا نم لب ءرئابكلا بانتجا اًضيأ
 بذكلا ىلع ئرجتسي دح ىلإ هنيد ةكاكر ىلع لدي ام لك :ةلمجلابو .اًدصق
 ةحداقلا تاحابملا ضعب نع يقوتلا ةلادعلا يف طرش دقو فيك .ةيويندلا ضارغألاب
 طارفإو لذارألا ةبحصو «عراشلا يف لوبلاو «قيرطلا يف لكألا وحن :ةءورملا يف
 امف .مكاحلا داهتجا ىلإ دري نأ «عامجإلا لحم زواج اميف كلذ يف طباضلاو .حزملا
 ةفاضإلاب فلتخي اذهو ءالف ال امو هب ةداهشلا دَر بذكلا ىلع هتءارج ىلع هدنع لد
 ةبيغلا داتعي صخش برو .لوصألا نم ال هقفلا نم كلذ ليصفتو .نيدهتجملا ىلإ
 دهشي مل روزلا ةداهش ىلع لمح ولو ءهنع ربصي ال عبط هل كلذ نأ مكاحلا ملعيو
 ءدالبلا تاداعب كلذ فلتخيو «هقح يف زئاج هداهتجا مكحب هتداهش هلوبقف ءالصأ
 .ها .«ضعب نود رئاغصلا ضعب ماظعتسا يف سانلا لاوحأ فالتخاو
 دب الو ءلادتعالا نم ةذوخأم ةلادعلاو» 48/١": ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاقو
 : طئارش عبرأ نم

 .يصاعملا بانتجاو «تاعاطلا لعف ىلع ةظفاحملا :اهدحأ
 .ضرع وأ نيد يف حدقي امو ءرئاغصلا بكتري الأ : يناثلاو

 .مذلا بسكيو «ردقلا ٌطِقْسُي نم تاحابلا نم لعفي الأ :ثلاثلاو
 الخو ىحوو «هيناعم حرصم عرشلا لوصأ هدري ام بهذملا نم دقتعي الأ :عبارلاو
 .ها . (هلئالد

 ىلع ًاضيأ عمجتو «هنع يهنملا ريبكلا مثإلا :ةغللا يف ةريبكلاو .ةريبك عمج : رئابكلا
 فاكلا مضب ءيشلا ربك ًاضيأو «ريبك وهف َمْظَع يأ :اَرْبُك ءيشلا َرْبَك :لاقي .تاريبك
 .اهمظعم :اهرسكو

 يناجرجلل تافيرعتلا .557/1 رينملا حابصملا .174/؟ طيحملا سوماقلا :رظنا
 .الال؟/؟ طيسولا مجعملا .5917 5945 ص بغارلا تادرفم .؟""6 ص
 :اهنم ةريثك فيراعتب ةريبكلا تفرع دقف :احالطصا امأ

 هته



 .ةنس وأ باتك صنب ديدش ديعو اهبحاص قحل ام :اهدحأ =

 ام لوألاو .ليمأ اذه حيجرت ىلإ مهو يعفارلا لاق .دحلل ةبجوملا ةيصعملا : يناثلا

 .رئابكلا ليصفت دنع هوركذ امل قفوألا وهو «مهرثكأل دجوي
 يضاقلاو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا لوق وهو .رئابك بونذلا عيمج نإ :ثلاثلا

 ةيرعشألا نع كروف نبا هلقنو ‹«يكبسلا نيدلا يقتو يريشقلا مامإلاو ءركب يبأ

 .هراتخاو

 ؛ةريغص ىلاعت هللا ةيصعم ةيمست اوهرك مهنأكو» 171/١: قورفلا يف يفارقلا لاق

 نم نإو ؛ةيصعملا قلطمب نوكي ال هنأ حرجلا يف اوقفاو مهنأ عم ءلجو زع هل ًالالجإ

 امنإو هيلع عمجم اذه ءاحداق نوكي ال اهنمو «ةلادعلا يف احداق نوكي ام بونذلا

 ش .ها.«قالطإلاو ةيمستلا يف فالخلا

 :لاق نم فلسلا نمو» ۲۷/١: ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا لاق

 بونذلا نأ :ينييارفسإلا قاحسإ يبأ نعو ءدمع نع تناك نإ ءاوس اهلك بونذلا

 ةدهاش ةلدألا نأل ؛نايهاو نالوقلا ناذهو .رئاغصلا ىّقنو ءًاقلطم ءاوس اهلك

 .«ًاضيأ توافتم دسافملا نم بونذلا هيلع لمشت ام نألو ؛نيمسق ىلإ بونذلا ميسقتب

 .ها

 .ةلادعلل ةلطبم يهف ةنايدلا ةقرو «نيدلاب اهبكترم ثارتكا ةلقب نذؤت ةريرج لك : عبارلا

 .عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هراتخاو 24١ ص داشرإلا يف نيمرخلا مامإ لوق وهو

 اهبكترم ثارتكا ةلقب نذؤت ةريرج لك» :"١8ص داشرإلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 يقبت لب كلذب نذؤت ال ةريرج لكو «ةلادعلا طحت يتلا يهف «ةنايدلا ةقرو نيدلاب

 دحأ هب زيمتي ام نسحأ اذهو .ةلادعلا طحت ال يتلا يهف ءهبحاصل ًارهاظ نظلا نسح
 .ها .ةرخآلا نع  ةريبكلاو ةريغصلا - نيبرضلا

 .ةريبكلل ًافيرعت سيل ينيوجلا مالك نأ ىلع 4 ١/ رجاوزلا يف يمتيهلا رجح نبا هبن

 ًادح كلذ لعجي مل هنأ كل رهظ ينيوجلا مالك تلمأت اذإ كنأ ىلع» :لاق ثيح

 امنإو ءرئابك تسيلو «ةسخلا رئاغص لمشي هنأل ؛كلذ هنم مهف نمل ًافالخ ءةريبكلل

 يهف «ةنايدلا ةقرو :فيرعتلا رخآ يف لاق نيمرحلا مامإ نأل ؛ةلادعلا لطبي امب هطبض

 .ها .«ةلادعلا طحت يتلا

 نع يورملا وهو .ةريبكف يمدآ قحب وأ ةريغصف ىلاعت هللا قحب قلعت ام نأ :سماخلا

 .يروثلا نايفس
 هفرعي دح رئابكلل سيل هنأ حيحصلا» 148/١: زيجولا يف يدحاولا لاق : سداسلا

 «ةحابم رئاغصلا ناكل كلذ فرع ولو «ةراشإ زييمت رئاغصلا نع هب زيمتيو دابعلا

 - ؛هنع يهن ام بانتجا يف دحاو لك دهتجيف ؛دابعلا نع كلذ ىفخأ ىلاعت هللا ناكلو

ON ° 



 َفْدَكَو ءِسْفَنلا َلْيََو .'""[ىَلاَعَت] هللاب كرّشلا» :َرَمُع ُنْبا ىَرَرَق
 ا ِلاَم لأ ٠ ءٌرْحَسلاو ِففْحَّرلا نِ ًراَرِفْلاَو ءاَنّرلاو َقَئَصْخُمْلا

 ََرْيَرُه وأ دارو ."”«مَرَحْلا يِف َداَحْلِإلاَو نْيَمِلْسُمْلا نْيَدِلاَوْلا َقوُقْعَو
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 ةليلو .تاولصلا يف ف ىطسولا ة ةالصلا ءافخإ اذه ريظنو «رابكلل ًابنتجم نوكي نأ ءاجر

 .ها.«ناضمر يف ردقلا

 ثيح لوقلا اذه نم ۲۷/١ ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا بجعت دقو
 كلذ نوكيل ؛رئاغصلا نع رئابكلا زيمي مل هللا نإ :لئاق لوقي نأ بئاجعلا نمف» :لاق
 يف ىطسولا ةالصلا ءافخإ كلذ ريظنو «بنذ لك ىلع مادقإلا نع سانلل ارجاز
 هاكح اذكه «ةعمجلا تاعاس يف ةباجإلا ةعاسو «ناضمر يف ردقلا ةليلو «تاولصلا
 ءايشألا نأل ؛هدر نع رخفلا لوهذو ءلئاقلا اذه لوهذ نيبت دقو ءريسفتلا يف رخفلا
 دصقي اهؤافخإف ؛فيلكت اهب قّلعتي ال يتلا لامعألا لئاضف ىلإ رعجرت اهب اورظن يتلا
 رمألا ءافخإ نكلو ءريخلا لعف نم سانلا رثكيل ءاهّئاظم يخوت يف بيغرتلا هنم
 يف يشكرزلا لاق ها .«عراشلا نم كلذ عقي الف .ةلالضلا يف عاقيإ هب فّلكملا
 ضعب ىلع راصتقا ةقباسلا فيراعتلا نأ :قيقحتلاو» : 14/۲ عماسملا فينشت
 نم رثكأ وأ «نعل وأ ءدح وأ ؛ديعو هب نرق بنذ لك :لاقي نأ طبضلاو ءرئابكلا
 اهيلع صوصنملا رئابكلا عم ًاراعشإ هنيد يف هبكترم نواهتب رعشأ وأ .هتدسفم
 .ها . «كلذب

 يفارقلل قورفلا ۳۹۲ - ۳۹۱ص ينيوجلل داشرإلا :ةريبكلا فيرعت يف ليق ام رظنا
 .48/# ريرحتلا ريسيت ١/ ٤. يمتيهلل رجاوزلا ."١5ص لوصفلا حيقنت حرش . . 1
 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١/۲١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۹۷/١. رصتخملا نايب .(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر
 .؟075/4 طيحملا رحبلا .154 - ۱۴۳/۲ تومحرلا حتاوف .دعسلا ةيشاح عم ۳
 عماسملا فينشت .اهدعب امف ٠۸۸/۲ رينملا بكوكلا حرش .9ص يبهذلل رئابكلا باتك

 .45ص لوحفلا داشرإ 7:٠

 .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 دانسإب ١ - ۱۲/۱ هيدلاول مالكلا نيل باب «ادرفملا بدألا» باتك يف يراخبلا جرخأ
 :لاق قارخم نب دايز انث :لاق ميهاربإ نب ليعامسإ انث : :لاق دّدسم قيرط نم نسح
 ءرئابكلا نم الإ اهارأ ال ًابونذ تبصأف تادجنلا عم تنك : :لاق سايم نب ةسليط ينث
 نه .رئابكلا هذه تسيل» :لاق .اذكو اذك :تلق ؟يه ام :لاق رمع نبال كلذ تركذف
 ءابرلا لكأو ءةنصحملا فذقو «فحزلا نم رارفلاو «ةمسنلا لتقو ؛هللاب كرشلا :عست
 .«قوقعلا نم نْيَّدلاولا ءاكبو ءٌرْجْسَتْسَي يذلاو «دجسملا يف ٌداحلإو «ميتيلا لام لكأو

 هالا



 .. «ابّرلا َنْكأ»

 ."”«ِرْمَحْلا َبْرَشَو ةَقرَّسلا» :'"”[ُهْنَع هللا َيِضَرَد ٌّئيِلَع َداَرَو

(00 

00 

(۳) 

 يجيدربلا نوراه نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا لاق» : 17ص ةفحنلا يف ريثك نبا لاقو

 نب نسحلا انث  يناغاصلا ينعي - قاحسإ نب دمحم انث :رئابكلا يف هعمج ءزج يف

 :لاق لي يبنلا نع رمع نبا نع «ةسليط نع ةبتع نب بويأ انث «بيشألا ىسوم

 ‹فحزلا نم رارقلاو ‹رحسلاو ءانزلاو ‹نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا : : عبس رث رئابكلا»

 .ةنصحملا فذقو «سفنلا لتق. : هيف سيلو ها . «ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو

 نب يلع انث :يوغبلا مساقلا وبأ لاقو» : 18ص ةفحتلا يف ًاضيأ ريثك نبا لاقو

 ءرئابكلا نع ةفرع ةيشع رمع نبا تلأس :لاق .ةسليط انث «ةبتع نب بويأ انث «دعجلا

 كارشإلا» :لاق ؟نه امو :تلق ؛عبس نه: :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاقف

 ءةنمؤملا سفنلا لتقو ءاَمْعَرو معن» :لاق ؟مدلا لبق :تلق .؛ةنصحملا فذقو «هللاب

 «نيملسملا نيدلاولا قوقعو «ميتيلا لام لكأو ءانزلاو ءرحسلاو «فحزلا نم رارفلاو

 ىلع ثيدحلا رادمو ءاهددع اذكه .«ًاتاومأو ًءايحأ مكتلبق مارحلا تيبلاب داحلإلاو

 .هفعض نم ركذ مث ها. «ةماميلا يضاق وهو ةبتع نب بويأ

 :ليق .«تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لاق يب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 الإ هّللا مرح يتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو ءهللاب كرشلا» :لاق ؟ نه امو هّللا لوسر اي

 تانصحملا فذقو .فحزلا موي يلوتلاو «ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو ‹«قحلاب

 .«تانمؤملا تالفاغلا

 ىماتيلا لاومأ نولكاي نيذلا نإ :(۲۳) باب ءاياصولا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 تاقبوملا نم رحسلاو ءكرشلا (448) باب «بطلا باتك يفو ٠۹١/۳. خلإ «.. .ًاملظ

 يمر (44) باب ءنيدترملاو رفكلا لهأ نم نيبراحملا باتك يفو .ارصتخم ۷

 ۳۳/۸ خلإ ... تانصحملا

 )۱٤١( 971/١. ثيدح اهربكأو رئابكلا نایب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو

 ميتيلا لام لكأ يف ديدشتلا يف ءاج ام باب ءاياصولا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 )۲۸۷١( ۲۹٤/۳. ثيدح

 حشلا» هيفو ۲١۷/٦. ميتيلا لام لكأ بانتجا باب ءاياصولا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .ةرحسلا» لدب

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 1 .57/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 5917/١«. رصتخملا

 ملف ةقرسلا يف هنع هللا يضر ىلع ةياور امأو» :۱۷۸ص ةفحتلا يف ريثك نبا لاق

 .ها.«كلذ يف ءيش مهرضحي ملف هنع خياشملا تلأسو «نآلا ىلإ اهيلع فقأ

 هال"



 لدي امف ٍرِئاَغَّصلا ُضْعَب اَّمَأَو .ِهِصوُصُخِب ِهْيَلَع راسلا ا اَم يقر
 ةسخل ِبمّللاَك «حاّبُمْلا ُضْعَبَو بحب "”ٍفيِفطَتلاَو ِقَمْقُل ِةَئِرَسَك َقَّسِحْلا ىلع

 ت ال “كم ِةئيَدلا ٍفَرِجْلاَو ِلاَذْرَألا َعَم ءاميجالاو ؛ماَمَحْلا

 دانسإ اهل فرعُي ال ةقرسلاو» :(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو =
 .ها . اهنع

 نأ هنظأ يذلاف» :(ب/١۸ ةحول) ,(أ/85 ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 . «يباحصلا مسا هيلع فرحت فنصملا

 نيدلا ءايض ظفاحلا ىورف ءرمخلا برش امأو» :178ص ةفحتلا يف ريثك نبا لاق
 :ةاورلا نم لك لوقي ًالسلسم ًاثيدح ركسملا مذ يف هعمج ءزج رخآ يف يسدقملا
 نب دمحم نب يلع نب نسحلا ثيدح نم نالف ينربخأ دقل «هلل ٌدهْشأو هللاب ُدَهْشأ
 ىللاب ٌدّهْشَأ :لاق هنأ «هنع هللا يضر يلع نع ًالسلسم هئابأ نع ءاضرلا نب يلع
 يل لاق دقل هلل ُدهشأو هللاب ُدَهْشَأ» :لاق اب هللا لوسر ينثدح دقل هلل ٌدهْشأو
 نأل ؛ءيش هيف دنسلا اذهب اذهو .«نثو دباعك رمخلا نمدم نإ دمحم اي : ليربج
 ها .«اهنم حصي ام َّلق تالسلسملا
 يلع نب نسحلا نع هدنسب ۲٠٠/۳ ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ ثدحلا اذه جرخأ دقو
 اذه ىلع هبتكن ملو «ةبيطلا ةرتعلا هتور تباث حيحص ثيدح اذه» :لاق مث .هللا همحر
 نع يورو ء«خيشلا اذه نع الإ ءهللو «هللاب ةداهشلاب - لسلستلا طرش  طرشلا
 .ها.«قيرط ريغ نم هيي يبنلا
 نم فرعي ال» 5984/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 يف متاح يبأ نبا جرخأف هريغ نع ءاجو - هنع هللا يضر يلع ةياور نم يأ - هتياور
 ربكأ يهل :لاقف .رمخلا نع ةي هللا يبن تلأس :لاق هنأ صاعلا نب ورمع نع هريسفت
 .(هتمعو هتلاخو همأ ىلع عقوو ةالصلا كرت رمخلا برش نم .شحاوفلا مأو «رئابكلا

 يف لَك يبنلا عمس يعجشألا سيق نب ةملس نع (ىربكلا هننس يف) يئاسنلا جرخأو
 يتلا سفنلا اولتقت الو ءًائيش للاب اوكرشت الأ :عبرأ يه امنإ الأ» :لوقي عادولا ةجح
 .ها .«اوقرست الو ءاونزت الو .قحلاب الإ هللا مرح
 نبا نع ريبج نب ديعس نع هدنسب 614/١7 ريبكلا مجعملا يف يناربطلا جرخأ دقو
 .«نثو دباعك هللا يقل ءرمخ نمدم تام نم : :لاق ب يبنلا ىلإ ثيدحلا عفر سابع
 .نسحلا ةجرد ىلإ اهب يقتري اذه ريغ قرط ثيدحللو

 .رهاظ فيرحت وهو .«فيفطتلا» لدب «فيِفْضََتلا» ش :يف )١(
 .رهاظ أطخ وهو .«نمم» لدب «امم» أ :يف (0)

 .«قيلت ال» لدب «قيلي ال» أ : يف (۳)

 هال"
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 eens “زمي ال لاخلا لوم (ُةلأْسَم)

 بجاحلا نبا يأ - فنصملا دييقتوا :(ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ةيندلا فرحلا يوذ ةداهش لوبق يف نوفلتخم انباحصأ نإف «نسح هب ا ل نمب -

 هذه هب قيلت نمف :نيهجولا عضومو :يلازغلا لاق .لوبقلا امهحصأ :نيهجو ىلع
 دعو .ةلاحم ال اهب هتءورم طقستف هريغ امأو «هئابأ َةَعَْص نم كلذ م «فرحلا

 موزجملا وهو ‹حابملا نم قيلت ال يتلا ةيندلا فرحلا - بجاحلا نبا : يأ - فنصملا

 يذلا حابملا يطاعت يف اهجوأ لقني نيزر نبا يضاقلا ناكو .«طيسبلا»و «ةياهنلا» يف هب

 .ها .«ةءورملاب هلالخإل ؛ةداهشلا هب درت

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةروكذلا» لدب «ةيروكذلا» ش أ : يف

 .58/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو (ب/١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو . 0

 نومدقتملا هيف ضاخ دقو «ءةداهشلاو ةياورلا نيب ةقرفتلا ريرحت ةمهملا رومألا نم

 .هريغو ددعلا طارتشاك ماكحألا ضعب يف فالتخالا هب اوقرف ام ةياغو .نورخأتملاو

 بيردت يف يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا ريرحتلا اذهب ماق هّتدجو نم نسحأو

 ةيشخ الولو «ةداهشلا نع ةياورلا هب يلجنت اقْرَق )۴١( ركذ ثيح ۴۳۲/١ يوارلا

 يف طيسولاو 2477 ص ينامألا رفظ :رظناو .اهيلإ عجراف .ةلماك اهتركذل ليوطتلا

 .85ص ةبهش يبأ دمحم نب دمحم روتكدلل ثيدحلا حلطصمو مولع

 ةياورب نيعلا فورعم هنوك عم ةنطابلاو ةرهاظلا هتلادع تّلِهُج نم وه :لاحلا لوهجم

 .هنع نيلدع

 ثيغملا حتف .١15ص هتيفلأل يقارعلا حرش .١١١ص حالصلا نبا ةمدقم :رظنا

 .٠/57/؟ نيثدحملا فالتخا بابسأ ٠١. 4ص ينامألا رفظ .۲۹۸/۱ يواخسلل

 مامإلا هب حرص امك ءاملعلا نم ريهامجلا لوق وهو «ةلوبقم ريغ لاحلا لوهجم ةياور

 . ۱۱۱ص هتمدقم يف حالصلا نبا

 رثكأو «لبنح نب دمحأو «يعفاشلا بهذم» ۲ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا لاق

 «هلاحب ةنطاب ةربخ نم دب ال لب «ةياورلا لوبقم ريغ لاحلا لوهجم نأ : ملعلا لهأ

 .ها . ؛هتريرس فشكو «هتريس ةفرعمو

 .؟نيققحملل قاّوملا نبا هازعو» ۲۹۸/١: ثيغملا حتف يف يواخسلا ظفاحلا لاقو

 يف لاق ثيح .هلاح ن نيبتست نأ ىلإ هتياور يف فقوتلا ينيوجلا نيمرحلا مامإ حجرو

 روتسملا ةياور در قلطن الأ لأ :ةلأسملا هذه يف هرثوأ يذلاو» :۳۹۷ 595/١ ناهربلا

 =روتسملا ةياورو «ةدودرم قسافلا ةياورو «ةلوبقم لدعلا ةياور :لاقي لب ءاهلوبق الو

 هال:



 هام

 نعو
(Vf 2م 2> 0 

000 

 روتسم انل ىورف «ءيش لج يف داقتعا ىلع انك ولو «هتلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم
 لاح نع ثحبلا مامتتسا ىلإ هلحتسن انك اًمع فافكنالا بوجو هارأ يذلاف ءهميرحت
 رظحلاب مهنم امكح كلذ سيلو «مهميشو مهتداع نم مولعملا وه اذهو «يوارلا
 نمضتي ةحابإلا نع فقوتلاف ءرمألا يف فقوت وه امنإو «ةياورلا ىلع بترتملا
 ءةدهمم ةعيرشلا ىف ةدعاق نم ذوخأم رظح اَّذِإ وهف ءرظحلا ىنعم يف وهو «زاجحنالا
 ةياورلاب مكحلاف ءةلادعلا تتبث اذإف ءاهبابتتسا ىلإ رومألا رهاوظ ءدب دنع فقوتلا يهو
 يوري نأب ؛اهنع ثحبلا نم ّسأيلاو ءيوارلا لاح سابتلا ضراف ضرف ولو .كاذ ذإ
 «يدنع ةيداهتجا ةلأسم هذهف «هيلع روثعلا رسعيو «سانلا رامغ يف لخدي مث .لوهجم
 .«ةيهارك ةحابإلا تبلقناو «فافكنالا مزلي مل سأيلا ىلإ ىهتنا اذإ رمألا نأ رهاظلاو
 .ها

 ثيح 50ص ةبخنلا حرش يف رجح نبا ظفاحلا بهذ ينيوجلا نيمرحلا مامإ لوق ىلإو
 الو اهّدرب لوقلا قلطي ال لامتحالا هيف امم هوحنو روتسملا ةياور نأ قيقحتلاو» :لاق
 نبا لوق هوحنو .نيمرحلا مامإ هب مزج امك هلاح ةنابتسا ىلإ ةفوقوم يه لب ءاهلوبقب

 ماكحإلا ١91/١ ٠١۸. ىفصتسملا 945/١". ناهربلا :يف روهمجلا لوق ةلدأ رظنا
 عفر .۳۷۳/۱ يجابلل لوصفلا ماكحإ .5//59 لوصحملا نع فشاكلا .۳۱۰/۲ يدمآلل
 41١/7. رينملا بكوكلا حرش 1٤١/١. ةضورلا رصتخم حرش .(أ/55 ةقرو) بجاحلا
 .١15١ص هتيفلأل يقارعلا حرش ١١. ١ص حالصلا نبا ةمدقم .445ص يونسإلل ديهمتلا
 بابسأ .4١5ص ينامألا رفظ ۳٠١/١. يوارلا بيردت .۲۹۸/۱ يواخسلل ثيغملا حتف
 .4/0/7 نيثدحملا فالتخا

 «مالسإلاب ءافتكا ؛لبقي :ةفينح وبأ لاقو» ٥۹١/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق
 حرش يف يرزاملا هلقن امك كروف نبا  ةيعفاشلا يأ  انم هقفاوو «قسفلا روهظ مدعو
 .؛هقفلا لوصأ يف بيرقتلا باتك يف هتيأر امك «ميلسو «ناهربلا
 .(أ/55 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ًاضيأ هيلع هبن ميلسو كروف نبا هراتخا امو
 بكوكلا حرش 1٤١/١. ةضورلا رصتخم حرش :رظنا .ةلباتحلا نم يفوطلاو ءزيزعلادبع ركب وبأ اهراتخا دمحأ نع ةياورو «ةيعفاشلا نم يربطلا بحملا لوبقلاب لوقلاراتخاو
 .781/4 طيحملا رحبلا .۳۸۳/۲ رینملا

 هيف لب «هقالطإ ىلع ًاحيحص سيل .«هلوبق ةفينح يبأ نعو» :بجاحلا نبا لوق
 :«لاحلا لوهجم» يف ةيفنحلا بهذم قيقحت كيلإو .ليصفت
 بحاص ليدعتب لدع ةثالثلا نورقلا نم لوهجملا» 617/١": هلوصأ يف يسخرسلا لاق
 ها. (ةجح هربخ نوكيف «هتلادع ليزي ام هنم نيبتي مل ام ءهايإ عرشلا

 هالو



 ةفينح وبأ لبق امنإ :ليقو» : ١١٠٠ص ةبخنلا حرش حرش يف يراقلا النم يلع لاقو =

 دب الف مويلا امأف «ةلاذعلا سانلا ىلع بلاغلا ناك ثيح «مالسإلا ردص يف هللا همحر

 يأ  فالخلا لصاحو .دمحمو فسوي وبأ هابحاص لاق هبو «قسفلا ةبلغل ؛ ةيكزتلا نم

 و هتداهشب لبقي مهعابتأو نيعباتلاو ةباحصلا نم روتسملا نأ هيبحاصو مامإلا نيب

 اذهو «قيثوتب الإ لبقي ال مهريغو «مهنولي نيذلا مث «ينرق نورقلا ريخ» :هلوقب

 .ها .2؟نسح ليصفت

 ةثالثلا نورقلاب ًاديقم ةيفنحلا دنع لاحلا لوهجم لوبق ملعي نيمدقتملا نيصنلا نمو

 .ىلوألا

 ةياور لبق دقو» :لوقي ١84 ص ةبخنلا حرش حرش يف يراقلا مامإلا دجن اننأ الإ

 .رصع نود رصعب ينعي «ديق ريغب هنع هللا يضر ةفينح وبأ :مهنم ةعامج روتسملا

 ها.«يواخسلا هركذ

 يف لدع وهو ًانطاب لوهجملا» ٤۸١/١: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا لوقيو

 .ها .«حرجلا ملعي مل ام لبقي ةفينح يبأ دنعف ءروتسملا وهو ءرهاظلا

 .رخآ نود رصعب هدييقت نود قالطإب مهدنع لوبقم هنأ ديفي اذهو

 عم 49 - ٤۸/۳ ريرحتلا يف يفنحلا مامه نب لامكلا مامإلل صن دنع تفقو يننأ الإ

 ةفينح يبأ نعو .لوبقم ريغ روتسملا وهو «لاحلا لوهجم» :هيف لوقي ريسيتلا هحرش

 ها .«فلسلا هدري مل ام لوبق رهاظلا ريغ يف

 ةلادعلا نم لاحلا لوهجم» ١45/7: تومحرلا حتاوف هحرشو توبثلا ملسم يفو

 يبأ نع يورو .روهمجلا دنع لوبقم ريغ حالطصالا يف روتسملا :وهو «قسفلاو

 .ها .«هلوبق رهاظلا ةياور ريغ يف هنع هللا يضر ةفينح

 هلوبق مدع ديفت هنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع ةياورلا رهاظ نأ ينعي اذهو

 رهاظ فالخ ءحوجرم لوق هلوبقب لوقلا نأو دنع ةجحب سيل هنأو ءلاحلا لوهجمل

 بهذملا يف ىرخأ ةياور دوجو دنع حجارلا مّدقملا وه ةياورلا رهاظب لوقلاو .ةياورلا

 ةياور لوبق مدع :ينعي ةياورلا رهاظ ىضتقمب لوقلا نأ ىفخي الو .ةدحاولا ةيضقلا يف

 لوهجملا ةياور در :ديفت اهنإف مث نمو «ىلوأ باب نم نيعلا لوهجمو «لاحلا لوهجم

 .مهدنع قالطإب

 ثيدحلا حلطصم مولعو لوصألا ملع يف ةدمتعملا ةيفنحلا بتك ىلإ يعوجر دعبو

 وه رصع نود رصعب هدييقت نود لاحلا لوهجم ةيجح قالطإب لوقلا نأ ىل نيبت

 لوق وه ىلوألا ةثالثلا نورقلا يف هدييقتب لوقلا نأو ءيفنحلا بهذملا يف لصألا

 نع فشاكلا يف لوقي يناهفصألا مامإلا تدجو مث .ةيفنحلا ءاملع نم نيرخأتملا

 -يف روتسملا ةداهش نإ :نولوقي ةيفنحلا نم نيرخأتملا نأ ملعاو» :5//51 لوصحملا

 هالك



 .ٍرْفُكْلاَو “لاک ِوِمَدَع ٌّنَط ُنّقَحَت َبَجَوَف مِنَ ُنْسِفْلا :اًضْيَأَو
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 ُهاَدَع ام "9ىَقْبَيَق ءِلْذَعْلا يِف َفِلوُخَك ءّنظلا َّنِم تم لوألا : ال

 / يفتن ال :اتلُق .ىفتنإ ىقتنا اد بلا ْبَبَس ُىْسِفْلا :اولاق
 ٠١ ةيكرَكلا وأ ةَرْبخْلاب الإ .

 الو : :وخئيو ءرِماَشلا ع عْنَمب درو . 4 ٍِماظلاب مك : نحت ١: : اق

 . فف

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(e) 

 كف

 رثك دقف اذه اننامز امأو «حلاصلا فلسلا نامز يف لبقت تناك امنإو «لبقت ال اننامز
 .هقيفوت ىلع هلل دمحلاو .هيلإ تبهذ ام ةحص يل دكأتف ها .«داشرلا لقو ءداسفلا

 :يتآلاك وه لاحلا لوهجم يف ةيفنحلا بهذم نإ :لوقلا ةصالخو
 نيعلا لوهجمو ءلاحلا لوهجم لوبق مدع ديفي بهذملا يف ةياورلا رهاظ نإ ۔ ١

 مث نمو .بهذملا يف ةحوجرم ةياورب لوق وه هلوبقب لوقلا نإو .ىلوأ باب 3
 حوجرم لوق قسفلا نم ةمالسلا عم مالسإلا رهاظب ءافتكالا نم هولاق ام نأ :
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 «بهذملا ءاملع نم نيرخأتملا نم ناك ىلوألا ةثالثلا نورقلا يف هلوبقب دييقتلا نإ -
 هللاو .رصع نود رصعب هدييقت نود «لوبقلا بجاو مهدنع ةجح وهف نومدقتملا امأ
 .ملعأ

 .475ص يفنحلا يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب 587/١. يسخرسلا لوصأ :رظنا
 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك .5/7 رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك
 تومحرلا حتاوف .۳۲۹/۲ ريبحتلاو ريرقتلا .44 ۔ ٤۸/۳ ريرحتلا ريسيت . 6/7

 حرش الا نم هاروتكد ةلاسر ٠۳١ 88/5 يتاعاسلا نبال ماظنلا عيدب /1£. ٠
 .٠٠ص يفنحلا يلبنحلا نبال رثألا وفق ٠٠١. - ٤١٠ص يراقلا يلعل ةبخنلا حرش
 بهذملا نم اهباحصأ اهلك رداصملا هذهو .۴٠۲ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق
 .يفنحلا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىقبيف» لدب «اقبيف» ش ءأ :يف
 .«ابصلا» لدب «ىبصلا» لصألا :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىفتنا» لدب «افتنا» أ :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىفتنا» لدب «افتنا» أ :يف -

 .6807”ص يف هجيرخت قبس
 .(ملع هب كل سيل ام فقت الو :اهمامتو ۳١. :ةيآلا ءارسإلا ةروس

 نذوب



 1 ت را سرر عم ع ىو 20 ا < ا
 فرو ‹هتساجنو ءاملا َةَراَهْطَو «قةاكذلاب ةرابخإك قدصلا ٌرِهاظ :اولاق

 . ديد ىلا ُةَياَوْلاَو ءِقْسِفْلا َّعَم َلوُبْقَم كِل نأ درو

 َنوُد ٍةَياَوَرلا يِف ٍدِحاَوْلاِب ُتْبْنَي َليِدْعَّتلاَو َحَرَجْلا نأ :هتكألا (ٌةَلأْسَم)

 ديرب الق ءطْرَش لرل ."!اَمِهيِف ْمَعَن : ٌليِقَو .اًمِهيِف آل :َليِقَو .ٍةَداَهَّسلا

 هریک ِهِطوُرْشَم همم ىلع

 .«ىلعأ» حيحصلاو .فيرحت لكشلا اذهب «العأ»و .«العأ ةياورلا ةبترو» أ :ةرابع )١(

 :لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا (۲)

 هب تبثي الو «ةياورلا يف دحاولا لدعلا لوقب تبثي ليدعتلاو حرجلا نإ :لوألا لوقلا
 رخفلا هراتخاو «نيثدحملاو نييلوصألا نم ءاملعلا روهمج لاق هبو .ةداهشلا يف

 «بيطخلاو «حالصلا نبا هحجصو «بجاحلا نباو «يجابلاو .يدمآلاو ءيزارلا

 .مهريغو يوونلاو
 ىلإ يجابلا ءازعو .ةداهشلا اذكو ليدعتلاو حرجلا توبث يف نانثالا بجي :يناثلا لوقلا
 .ءاهقفلا نم ريثكلا

 يف يفكي:نوققحملا لاق مث» :هلوقب لوقلا اذه 401/١ ناهربلا يف ينيوجلا در دقو
 سيل امم اذهو .ددعلا طارتشا ىلإ نيثدحملا ضعب بهذو «دحاو لوق حرجلاو ليدعتلا

 ماكتحالل ىنعم الف ءددعلا هيف ربتعي ال ةياورلا لصأ نأ تبث دق هنإف ؛هب لّفتحُي

 ها .«حرجلاو ليدعتلا يف هطارتشاب

 هللا همحر ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا لاق هبو .اعيمج امهيف دحاولاب تبثي :ثلاثلا لوقلا
 .ىلاعت

 عمللا حرش 401/١. ناهربلا 5١/5". ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 f "5 يزارلل لوصحملا .٠٠۲ص لوخنملا 157/١. ىفصتسملا . 5

 ١/"7١. رصتخملا نايب .ا/ه/١ يجابلل لوصفلا ماكحإ ."١/؟ يدمآلل ماكحإلا

 ىلع دضعلا حرش .5617/6١؟ ةضورلا رضتخم حرش .(ب/6" ةقرو) بجاحلا عفر

 ةدوسملا ."56ص لوصفلا حيقنت حرش ON ريرحتلا ريسيت .۲/£1 رصتخملا

 طيحملا رحبلا ٠٠١/١. تومحرلا حتاوف .١47/؟ رينملا بكوكلا حرش .؟67ص

 نبا ةمدقم .4/ 95ص بيطخلل ۲ ةبافكلا .١٠١؟9/؟ عماسملا فينشت 4

 ايركز خيشلل يقابلا حتف عم ١ هتيفلأل يقارعلا حرش .١٠ةص حالصلا

 ثيثحلا ثعابلا ۳٠۸/١. يوارلا بيردت .ا؟”ص رجح نبال رظنلا ةهزن .يراصنألا
 .ة56ص

o۷۸ 



 . )دب هاب بيِجَأَو .ُدّدَعَتيت ٌةَداَهَش :اوُلاَق

 . ٌدِهاَظ ُتِلاَئلاَو ءطّوخأ َرَخآلا ناب "'”بيجأ .طّوخأ :اوُلاَق

 . “هيف ال :َليِقَو ."””اَمِهيِف ٌقالطإلا يضحي :يِضاَقْلا َلاَق (َةَلأْسَم)

 . ليدّتلا يف : ٌىِعِفاَّسلا َلاَقَو

 .أ :نم ةطقاس «ربخ هنأب بيجأو» ةرابع (1)

 . «بيجأ» لدب «بيجأو» ا : یف قفز

(۳) 

(4) 

(6) 

 .ليدعتلاو حرجلل دئاع «امهيف» :هلوق يف ريمضلا

 مل نإ هنأل ؛ببسلا ركذ ىلإ ةجاح الو امهيف قالطإلا يفكي :ينالقابلا يضاقلا لاق

 اذهو .لاؤسلل ىنعم الف «هب ًاريصب ناك نإو «ةيكزتلل حلصي مل نأشلا اذهب ًاريصب نكي
 0١٠2/؟ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق امك «بيرقتلا» يف يضاقلا هيلع صن ام
 .۲۹۳/۲ طيحملا رحبلاو

 هّللا يضر يضاقلا هراتخا يذلاو» :"51/1 صيخلتلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق
 ها .«حرج اذإ الو لدع اذإ لدعلا يف طرتشي ال كلذ نأ هنع

 وبأ هححصو «يدادغبلا بيطخلاو يفارقلاو يجابلاو .ٌيدمآلا يضاقلا لوق حجرو
 ءدمحأ مامإلا نع ةياور وهو .«حالطصالا نساحم» يف ينيقلبلاو يقارعلا لضفلا

 .8١7ص لخدملا يف ناردب نبا اهركذ

 بابسأ نأل» :هلوقب رطاخلا ةهزن عم ۲۹١/١ ةضورلا يف لوقلا اذه ةمادق نبا للعو
 .ها.؛«ملعي امب الإ حرجي ال هنأ رهاظلاف «ةمولعم حرجلا

 يجابلل لوصفلا ماكحإ .5//517 يدمآلل ماكحإلا .557/1 ينيوجلل صيخلتلا :رظنا
 حرش .؟١/598 رطاخلا ةهزن عم ةضورلا .5568ص لوصفلا حيقنت حرش .۳۸۲ - 3۸1/1۱

 ۷٠٤/١. رصتخملا نايب .(أ/57 ةقرو) بجاحلا عفر .اهدعب امف ٤٠٠/۲ رينملا بكوكلا

 نبا ةمدقم ٠٠١/١. ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش 0/5*٠١. عماسملا فينشت

 ناردب نبال لخدملا ٠٠/١. يوارلا بيردت ۲۹۴/٤. طيحملا رحبلا .٠١٠ص حالصلا

 - ۷١٠ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق .٥٠ص يونكلل ليمكتلاو عفرلا .8١1ص
 .ه۱۷/۲ نيثدحملا فالتخا بابسأ ١

 «حرجلا بابسأ يف فالتخالل ؛ببسلا ركذ بجي لب ءامهيف قالطإلا يفكي ال :ينعي
 .رهاظلاب ليدعتلا ىلإ ةردابملاو

 نم نادمح نباو ۲۹٤/٤ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هلقن اذك يدرواملا لاق هبو
 .478/5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هنع هلقن امك ةلبانحلا
 .هببس ركذ نم دب الف «حرجلا نود ليدعتلا يف قالطإلا يفكي ينعي
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 إو ءاَمِهيِف "”ىَفَك "اَمِلاَع َناَك ْنِإ :ُماَمإلا َلاَقَو .“'"”سكعْلاب :َليِقَو 4 ا 60 كم ل هم AN تكس VD شلل كم
 2 ت

 ليدعتلا قالطإ :هللا همحر يعفاشلا لاق» ٤٠١/١: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق

 امم هبابسأ نإف ؛يفكي ال حرجلا قالطإو .رصحنت الو «طبضنت ال هبابسأ نإف ؛فاك

 ؛هيلع قفاوي مل هرهظأ ول امب حرجلا سانلا ضعب ىري دقف «هيف سانلا فلتخا

 دوهشلا ليدعت يف هنع هللا يضر هبهذم اذهو .حرجلا بابسأ ركذ نم كلذل دب الف
 .ها .«مهحرجو

 ةهزن يف ناردب نبا هلقن امك هنع نيلوقلا دحأ يف دمحأ مامإلا لاق يعفاشلا لوقبو
 ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا هلقنو 2١40/١ ماكحإلا يف مزح نباو 748/١« رطاخلا
 .امهريغو ملسمو يراخبلا لثم داقنلاو ظافحلا نم ةمئألا نع ۱۹۷ص

 هححصو «نيثدحملاو ءاهقفلا ةماع نع #/٠١5 رارسألا فشك ىف زيزعلادبع هاكحو
 هحرش عم 08/١ بيرقتلا يف يوونلاو ٠١7+  5١٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا
 .اهدعب امف ۲۹۳/٤ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو «بيردتلا

 لوقلا اذه لقنو .هببس ركذ نم دب الف ليدعتلا نود حرجلا يف قالطإلا يفكي : ينعي
 نع امهريغو ۲٠۲ص لوخنملا يف يلازغلاو 1٠0/١« ناهربلا يف نيمرحلا مامإ

 عقوأ هنع هللا يضر يضاقلا هركذ يذلا اذهو» :نيمرحلا مامإ لاقو ينالقابلا يضاقلا

 .ها.«لوصألا ذخآم ىف

 نع ناهربلا يف مامإلا هلقنو» :أ/57 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .«يضاقلا ىلإ هوزع يف ًادنتسم فرعأ الو .لوصألا ذخآم يف عقوأ هنإ :لاقو يضاقلا
 .هأ

 . مهو يضاقلا نع هوكح ام» :؟594/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو

 فالخ لوخنملا يف يلازغلاو ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هلقن يذلا لوقلا اذه نأ قحلاو

 صيخلتلا يف هنع نيمرحلا مامإ لقن دقو .قبس امك هنع حص يذلا يضاقلا رايتخا

 طرتشي ال - ببسلا ركذ يأ كلذ نأ هنع هللا يضر يضاقلا هراتخا يذلا نأ ۳/۲

 .ملعأ هللاو .حرج وأ لدع اذإ لدعلا يف

 .هيف فلتخم رمأب حرجي ال نقتملا ملاعلا نإف ؛ليدعتلاو حرجلا بابسأب املاع يأ
 فينشت .؟944/4 طيحملا رحبلا ٤٠٠١/٤. يزارلل لوصحملا ٠٠١/١. ناهربلا :رظنا

 .١٠*/؟ عماسملا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىفك» لدب «افك» أ :يف
 كلذ يف رمألا نأ :هراتخأ يذلاو» 4٠٠/١: ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق
 قيلي ال «ةعانصلا يف هب اقوؤثوم امامإ لدعملا ناك نإف «حراجلاو لّدعملاب فلتخي

 =ملعن انإف ؛هنم فاك كلذ ُقَلطمف «ةرهاظلا ةلادعلاب هملع دنع الإ ليدعتلا قالطإ هب

 ٠مهم



o 17 > ° (1)هس هە >  x ٠. 2ف 0  RIلحم يفو .الدع نكي مل ءٍةَريِصَب ريغ نِم دهش نإ : يضاقلا رر هسا  
0 

۲ o. 

es لدم فالخلا 

(1) 

(۲) 

 لهأ نم نكي مل نم امأف ءرظنلا يف عسُو غارفتساو ثحب نع الإ هقلطي ال هنأ
 نم دب الف «تاياورلا للعب املع طجُي مل اذإ ءاضر الدع ناك نإو «نأشلا اذه
 نم لاوحأ فالتخاب فلتخي ًاضيأ حرجلاو .ةماتلا ةثحابملا ءادبإو بابسألاب حوبلا
 .ها . ؟حرجي

 24٠١/4 لوصحملا يف يزارلاو 157/١. ىفصتسملا يف يلازغلا لاق ينيوجلا لوقبو

 ١28/١. لوصألا عماج يف ريثألا نبا هراتخاو «يدنهلا هححصو
 كلذ ىلع يكبسلا نبا هبن دقو «بهذمب سيل هعبت نمو ؛«نيمرحلا مامإ هيلإ بهذ ام
 يفكي :- يزارلاو ينيوجلا يأ  نيمامإلا لوقو» :لاق ثيح عماوجلا عمج يف
 .«ملاعلا نم الإ حرجو «ليدعت ال ذإ ؛يضاقلا يأر وه ءامهببسب ملاعلل امهقالطإ
 هبنو ٠٠١/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرشو ء۳/۲١٠٠ عماسملا فينشت :رظنا
 يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف ينانبلا لاقو .(أ/51/ ةقرو) بجاحلا عفر يف ًاضيأ هيلع

 لب «ىضاقلا لوق ريغ - يزارلاو ينيوجلا يأ  نيمامإلا لوق نإ :لاقي الط 5
 1 .ها .«يضاقلا مالك نم امازتلا ملعي امب احرص امنإ
 عم ٠١١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .(أ/ثا0 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .7١٠/؟ عماسملا فينشت ۲۹٤/٤. طيحملا رحبلا .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح
 وه هتبثأ امو .أ :اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«لاق» ةدايزب «يضاقلا لاق» أ :ةرابع
 عفرو 256/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 0 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا
 .(أ/5ا/ ةقرو) بجاحلا

 وهو :نيتحتفب ِسّلَّدلا نم هقاقتشاو .سيلدتلا نم «لعاف مسا ةغيص ىلع :ٌسْلَدْمْلا
 هنأك «ةيطغتلاو ءافخلا يف امهكارتش شال ؛كلذب سلدملا يمس «رونلاب مالظلا طالتخا
 ىلع نالف َسّلد :لاقي ٠ «عيبلا يف سيلدتلا هنمو .هرمأ ملظأ هيلع فقاولا ىلع هتيطغتل
 .(سلد) ةدام ٠٠١7/١ برعلا ناسل :رظنا .هعاتم يف يذلا بيعلا هيلع رتس يأ نالف
 ينامألا رفظ .١5١١ص يراقلا يلعل ةبخنلا حرش حرش .۷۷ص يناجرجلل تافيرعتلا
 .۳۷۳ ص

 ماسقأ ةتس ىلإ همسق نم مهنمف «ةدع اماسقأ سلدملا ثيدحلا ءاملع مسق دقو
 نم مهنمو 2١١5 - ۳٠٠ص ثيدحلا مولع ةفرعم هباتك يف هللادبع يبأ مكاحلاك
 يفو ٩۱ ۱۷۹/۱ هتيفلأل هحرش يف يقارعلا ظفاحلاك ماسقأ ةثالث ىلإ همسق

 ام وهو طقف نيمسق ىلإ همسق نم مهنمو ۷۸ص حالصلا نبا ةمدقم ىلع هتكن
 حرشب 77/١ بيرقتلا يف يوونلاو ۷۳ص هتمدقم يف حالصلا نبا هيلع ىرج

 -يف ةصالخلا يف يبيطلاو ٠۳. ص ثيدحلا مولع راصتخا يف ريثك نباو «بيردتلا

 هم
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 . هيف ِفالتخإلل ؛ ديِلْقَتلا ىلإ ىّدأل حرجا ىف يفك ول : , ُكِمِفاَّسلا

 يواخسلاو ٠٤١ 4” ص ةبخنلا حرش يف رجح نباو ءال"ص ثيدحلا لوصأ

 159/١. ثيغملا حتف يف

 , حالصلا نبا ةمدقم .159 - ۱۲۸ ‹۱۱۲ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم :رظناو

 2159/١ 18١. ثيغملا حتف . ٤۱۱ص يئالعلل ليصحتلا عماج .اهدعب امف ا/”ص

 .١٠١1١ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق ٤. - ٤٤ص رجح نبال ةبخنلا حرش

 .٠۳۸ص رتع نيدلا رون روتكدلل ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم .۳۷۳ص ينامألا رفظ

 .اهدعب امف ۲۷١/١ نيثدحملا فالتخا بابسأ

 قلطأ اذإ حراجلا وأ لدعملا نأ :هنع هللا يضر ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا ةجح
 وه امب هقسف وأ هتلادع ملاع هنأ ىلع لد «هببس ركذ ريغ نم قسفلا وأ ةلادعلا

 ءًالدع نوكي ال نأ مزل ةريصب ريغب دهش نإ هنأل ؛عيمجلا دنع هل تبثم

 يف ًافلتخم نوكي امب قسفلا وأ ةلادعلاب دهش نإو .لدعلا يف انمالكو
 مالكلاو ءالدع نوكي الف «مهتم سبلملاو «سّبلم يأ ءسّلدم وهف ءًاببس هنوك
 .هبف

 5١١/5 يزارلل لوصحملا ."59/ - ۳٠١/۲ ىنيوجلل صيخلتلا ٠٠٠١/١. ناهربلا : رظنا

 ىلع دضعلا حرش ۷٠٠/١. رصتخملا نایب ۳۱۷/١. يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف

 .(أ/5ا/ ةقرو) بجاحلا عفر .560/7 رصتخملا

 .رهاظ فيرحت لكشلا اذهب «اتبياو .1يِنْبَي١ لدب ااَنبي١ أ : يف

 وه يفانلا وأ يناثلا نأل ؛ىنعملا يف قرف الو . «يناثلا» لدب «يفانلا» ش ءأ :يف

 «(أ/۷١ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .ليدعتلاو حرجلا يف قالطإلا يفكي ال :لئاقلا

 .58/1؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷٠٠١/١ رصتخملا نايب

 . «تبثأل» لدب «تبثل» أ :ىف

 .«(بيجأ» لدب «بيجأو» أ : ىف

 نايبو iY)» ةقرو) بجاحلا عفرو 02 أ ء() لصألا :ةدمتعملا خسنلا يف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 29ص ىهتنملا يفو .«ةيعفاشلا» ۷٠٦/١: رصتخملا

 لوق وه «يعفاشلا» ةظفل ىلع «ةيعفاشلا» ةظفل حجري امو .«يعفاشلا» : 10/۲

 ....ةيعفاشلا ةجحو» .: نيحراشلا

 هم,



(۳) 

 . حْرَجْلا ِفالخب ٠ عّنَصتلا ِةَرْثَكِل ؛ٌةَسَِتلُم ُهَلاَدَعْلا :"'"ٌسكَعْلا

 . فَلا ُبِجوُي مِلاَعْلا ريَ ع : ُماَمِإلا

 .اًمُهَنْئَب ٌعْمَج هنأ ا :اَنَل .20خي ٌحيِجْرَّتلا : ايق .مَدَقُم ُحْرَجْلا (ٌةلأْسَم)

 هدو 2 4 هَ سا مال
 ees نعم ِتاَبْنِإ َدْنِع امأ .َبَجَوَف

 .ليدعتلا نود حرجلا يف قالطإلاب يفتكي نأ وهو «يعفاشلا بهذم سكع ةجح : ينعي

 كلذ يف رمألا نأ :هراتخأ يذلاو» : 4٠0٠/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق

 هب قيلي ال «ةعانصلا يف هب اقوثوم ًامامإ لدعملا ناك نإف «حراجلاو لذدعملاب فلتخي

 ال هنأ ملعن انإف ؛هنم فاك كلذ ٌقّلطمف «ةرهاظلا ةلادعلاب هملع دنع الإ ليدعتلا قالطإ
 ءنأشلا اذه لهأ نم نكي مل نم امأف ءرظنلا يف عسو غارفتساو ثحب نع الإ هقلطي

 بابسألاب حوبلا نم دب الف .«تاياورلا للعب ًاملع طِحُب مل اذإ ءًاضر ًالدع ناك نإو
 .اها .«ةماتلا ةثحابملا ءادبإو

 امب ملاع ريغ ليدعتلاو حرجلا نع ربخي نم ناك نإو» 1۷/١"۳: صيخلتلا يف لاقو

 اهطبض فاصوأ نع ربخأ ول نكلو «هقلطي ام هنم لبقي الف «حرجلاو ليدعتلا هب عقي
 .انحرج وأ انلدعف ءاهيف انرظن مث اهانلبق هب ًاقوثوم ناكو ءدهاشلاو يوارلا نم

 ىلع امهنيب ضراعتلا عقو اذإ ليدعتلا ىلع رسفملا حرجلا ميدقت يف ءاملعلا فلتخا
 :لاوقأ

 هاكح .رثكأ نولّدعملا ناك ولو ءًاقلطم ليدعتلا ىلع مدقم حرجلا نإ :لوألا لوقلا
 نع 788/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلاو ١7 ص ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا
 .ءاملعلا روهمج

 يلازغلا هححص اذكو .«حيحصلا هنإ) 1١١: - ۹٠٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاقو

 ماكحإ يف يجابلاو .547/5؟ عمللا حرش يف يزاريشلاو 177/١« ىفصتسملا يف

 ماكحإلا يف يدمآلاو ٠٤٠١/٠ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ۳۸١/١ لوصفلا
 بيرقتلا يف يوونلاو ءرصتخملا يف انهو «١48ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ,"77

 يف ةمادق نباو ٤١/۲ ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلاو «بيردتلا حرشب ١

 ٠١١/۲ ةضورلا رصتخم ىلع هحرش يف يفوطلاو ءرطاخلا ةهزن حرشب ؟١/195ةضورلا

 لاح يف حرجلا ميدقت ىلع ملعلا لهأ قافتا ١١٠ص ةيافكلا يف بيطخلا ىكح دقو
 .نيلدعملاو نيحراجلا ددع يواست

 :ركاسع نبا لوق لمحي هيلعو» ۲۸٦/١: ثيغملا حتف يف يواخسلا ظفاحلا لاقو

 ةياكح تضتقاو .هلدع نم لوق ىلع ًايوار حرج نم لوق ميدقت ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 .ها.؟نيحراجلا ددع داز اذإ اميف ىلوأ كلذ نوك «يواستلا يف قافتالا

 هم'



 يف نافرطلا ىوتسا ءاقلطم ليدعتلا ىلع حرجلا ميدقت يف لوقلا اذه باحصأ ليلدو -

 الك - ١۷٠ص ةيافكلا يف هنايب يف يدادغبلا بيطخلا ضافأ ام وه ہال مأ ددعلا

 قّدصُيو ء«هملع دق نطاب رمأ نع ربخي حراجلا نأ كلذ يف ةلعلاو» :لاق ثيح

 هملعت مل ملعب ٌُثدرفتو ءاهتملع ام رهاظلا هلاح نم تملع دق :هل لوقيو «ّلّدعملا

 اميف حراجلا لوق قدص يفني ال ةرهاظلا ةلادعلا نع لّدعملا رابخإو .مهرمأ رابتخا نم
 .ها .«ليدعتلا نم ىلوأ حرجلا نوكي نأ كلذل بجوف ؛هب ربخأ

 رثكأ نيحراجلا ددع ناك نإو «ليدعتلا مف رثكأ نيلّدعملا ددع ناك نإ : يناثلا لوقلا

 - لامجإلاب اذكه  ةفئاط نع 1۷۷ص ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا هاكح .حرجلا مد

 ةلبانحلا نم نادمح نبا :هب لاق نممو .هفعضو 54/5 لوصحملا ىف يزارلا رخفلاو

 لوقلا اذهب لاق ْنَم للعتو .40/؟ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هنع هلقن امك
 فعضُت نيحراجلا ةلق نأو ء«مهربخب لمعلا بجوتو «مهلاح يوقت نيلدعملا ةرثك نأب

 .سكعلاب سكعلاو «مهربخ
 نأل ؛همهوت نمم ٌدْعُب اذهو» :مهلوقل هركذ دعب ۷۷١ص ةيافكلا يف بيطخلا لاق
 «كلذب اوربخأ ولو «نوحراجلا هب ربخأ ام مدع نع نوربخي اوسيل اورثك نإو نيلّدعملا

 ؛حرج وأ ليدعت لهأ اونوكي نأ نم كلذب اوجرخل هنم عقي مل اذه نأ دهشن :اولاقو

 هانركذ ام تبثف ر وملعب مل نإو هعوقو زوجيو ءحصي ام يفن ىلع ةلطاب ةداهش اهنأل
 1 ٠ رثكأ نيلّدعملا ددع ناك نإو ليدعتلا ىلع حرجلا ميدقت نم :يأ -

 :؟4//91 طيحملا ارحبلا ىف يف يشكرزلا لاق .حرجلا ىلع ليدعتلا ميدقت :ثلاثلا لوقلا

 فالخلا صيصخت ةلعلا هذه ةيضقو «فسوي يبأو «ةفينح يبأ نع يواحطلا هاكح»

 .ها .«رسفملا ريغ حرجلاب

 نم نابعش نبا لاق هبو .حجرمب الإ امهدحأ مدقي الف ؛ناضراعتم امهنإ : عبارلا لوقلا
 «(أ/3ا/ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هلقن ام اذه .يرزاملا هنع هاكح «ةيكلاملا

 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلقنو «عماسملا فينشت حرشب ٠٠١۴/١ عماوجلا عمج يفو

 لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا راشأ دقو ٠١5/7. عماسملا فينشت يفو 6/4
 تيأرو» :لاق ثيح نابعش نبا ىلإ ةحارص هبسني مل هنكل «لوقلا اذه ىلإ 0١

 .ها .«امهدحأ مّدقي نأ ليدعتلاو حرجلا ىواست اذإ هنأ ءاهقفلا انباحصأ ضعبل

 عمللا حرش ٠١١/١. ىفصتسملا : : يف اهتلدأو لاوقألا هذه نع مالكلا ليصفت رظنا

 بجاحلا نبال ىهتنملا ۳۱۷/١. يذمآلل ماكحإلا ۳۸١/١. لوصفلا ماكحإ 5
 ىلع دضعلا حرش .(أ/57 ةقرو) بجاحلا عفر ."55ص لوصفلا حيقنت حرش .١8ص

 . رطاعلا رطاخلا ةهزن ۳٤١/١. ريبحتلاو ريرقتلا ١08/١". رصتخملا نايب .19/5 رصتخملا
 =رينملا بكوكلا حرش .4//781 طيحملا رحبلا ۱١١/۲. ةضورلا رصتخم حرش ./0

 هم



 . جرا ٍنيِيلاب هيف
 ٌليِدْغَت [با03 / ِةَداَهَّلاِب َةَلاَدَعْلا ٍطَرَْشُمْلا مِكاَحْلا ْمُكُح (ةلأْسَم»

 . ماعلا ُلَمَعَو قاماپ

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .560/ ريرحتلا ريسيت ٠١٤/١. تومحرلا حتاوف = ٠0/5"4.
 حتفلا ٠٠١.  9١١ص حالصلا نبا ةمدقم .۱۷۷ - ١۷٠ص بيطخلل ةيافكلا .487 ص
 يناعنصلل راظنألا حيقنت يناعمل راكفألا حيضوت .1888 _- ١ يواخسلل ثيغملا
 7١هص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق 509/١ ٠“ يوارلا بيردت . ك7
 .اهدعب امف 46ص يونكلل ليمكتلاو عفرلا .اهدعب' امف

 .عمجلا نكمي الف «ينيقي قيرطب لّدعملا هافنو «حرجلا ببس حراجلا نّيَع اذإ امأ ()
 لوقي نأ :لثم .حيجرتلا نم ذب الف ؛زوجي ال حجرم ريغ نم امهدحأب لمعلاو
 يف انك دقو «سمأ ينقراف ام» :لدعملا لاقو ««ارمخ برشي سمأ هيا : حراجلا
 راصي اهنيحو ءروكذملا عمجلا ناكمإ مدعل ؛ ضراعتلا امهنيب عقيف .«نْيّيلصم عماجلا
 حرشو 2/١9/١ رصتخملا نايبو «(أ/80 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .حيجرتلا ىلإ
 .55/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 (أ/50 ةقرو) بجاحلا عفر يف ةروصلا هذه يف بجاحلا نبا يكبسلا نبا بقعت دقو
 لعجي ناكف الإو .«فالخلا لحم نم تسيل ةروصلا هذه نأ هدنع ناكو» :لاق ثيح
 .ها .«فالخلا عقاوم نم اهنأ رهظألاو اثاث ًابهذم هراتخا ام

 ةداهشلاب همكح ناك «دهاش ةداهشب مكح اذإ ةداهشلا يف ةلادعلا طرتشي يذلا مكاحلا (۲)
 .قافتالاب دهاشلا كلذل اليدعت
 .518/؟ يدمآلل ماكحإلا 4١١/4. يزارلل لوصحملا ١/*157. ىفصتسملا :رظنا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."66 ص لوصفلا حيقنت حرش ."ا/ه/١ لوصفلا ماكحإ
 عم ۱ ةضورلا .(أ/6ا0 ةقرو) بجاحلا عفر ۷٠١/١. رصتخملا نايب لذ
 ريرحتلا ريسيت ٠١/١. ليصحتلا ٠۷١/١. ةضورلا رصتخم حرش .رطاخلا ةهزن
 فينشت .448/5١تومحرلا حتاوف .اهدعب امن ۲۸۷/٤ طيحملا رحبلا .68 ۔ ۳
 بيردت .4۷ص ثيثحلا ثعابلا ٤١/١. رينملا بكوكلا حرش .١٠*14/؟ عماسملا
 ۳٠۲/١. يوارلا

 : لاوقأ ىلع ؟ال وأ ليدعت وه له هنع يورملا ةياورب ملاعلا لمع يف لوصألا ءاملع فلتخا (۴)
 ىلع ال اهب لمع هنأ هنم ملع اذإ «ليدعت هنع يورملا ةياورب ملاعلا لمع :لوألا لوقلا
 08/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاقو .ءاملعلا روهمج لاق هبو .طايتحالا هجو
 .ها.ة«ءاملعلا ةماع لوق اذه»

 =هيف فالخلا ةياكحب ضوقنم اذهو «قافتالا هيف ۳۱۸/١ ماكحإلا يف يدمآلا لقنو
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 يف نيمرحلا مامإو ٠۴۷1/١ صيخلتلا يف ينيوجلا هنع هلقن امك ينالقابلا نم =

 ةيميت نباو 2177/١ ىفصتسملا يفو 2554ص لوخنملا يف يلازغلاو 407/١« ناهربلا

 .مهريغو ۲۷۲٠ص ةدوسملا يف

 ىلإ لمعلا هدانسإ روهظ عم «هاور امب يوارلا لمع» : 507/١ ناهربلا يف ينيوجلا لاق

 هنأ هيف ىرأ يذلاو .ليدعتب سيل :نورخآ لاقو «ليدعت هنإ :نولئاق لاق دقو «ةياورلا

 «ليدعت هنإف ؛طايتحالا كلاسم نم كلذ نكي ملو «هاور ام هلعف ٌدنتسم نأ رهظ اذإ

 ىفوتي دق َجّرحتملا نإف ءاليدعت هنوكب ضي مل طايتحالا ليبس يف كلذ ناك نإو

 .ها .؛ِتاّيلجلا ىف امك .تاهبشلا

 نع بيطلا وبأ يضاقلا هاكحو «روكشلادبع نباو بجاحلا نباو ينالقابلا هب مزج دقو

 «يزارلا رخفلاو «يزاريشلا قاحسإ وبأو «يلازغلاو نيمرحلا مامإ هراتخاو «ةيعفاشلا

 .راجنلا نباو «يفوطلاو ةمادق نبا هب مزجو «يومرألاو ءيربطلا ايكلإو

 يف يوونلاو ١١۰۱ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاق هبو .هل ليدعتب سيل : يناثلا لوقلا

 .نيثدحملا رثكأو «بيردتلا حرشب ١9/١" بيرقتلا

 دقو» :لاق ثيح 4١07/١ ناهربلا يف ينيوجلا هاكح .ًاقلطم هل ليدعت :ثلاثلا لوقلا

 .ها. «ليدعت هنإ :نولئاق لاق

 يف وأ «لبقي الف بيهرتلاو بيغرتلا يف كلذب لمعي نأ نيب ليصفتلا :عبارلا لوقلا

 ىلإ 588/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا هبسن لوقلا اذهو .ًاليدعت نوكيف امهريغ

 ىلإ ٠٠١١/۲ عماسملا فينشت يف هبسنو ..«نسح وهو» :هنع لاقو «نيرخأتملا ضعب

 ۲۷۲ص ةدوسملا يف ةيميت نبال هتدجو امو ءةدوسملا يف هيلع فقأ ملو «ةيميت نبا

 نوكي لهف «هيلإ هلمع دنسأو «هب ّجتحاو ءهاور امب يوارلا لمع نإف» :هلوق وه
 نمل ًاليدعت نوكي ال :نولئاق لاقو ءاليدعت نوكي :نولئاق لاق ؟ هنع هاور نمل اليدعت

 كلاسم نم هب لمعلا اميف الإ اليدعت نوكي :يسدقملاو ينيوجلا لاقو ءهنع ىور

 ال وأ «لاحلا روتسم لوبق ىري نمم يوارلا نوكي نأ نيب ٌلّصفي هنأ يدنعو .طايتحالا

 ها .ة«هيف هبهذم ُلَهْجُي وأ ءفاري

 لوخنملا 405/١. ناهربلا ١1/5". صيخلتلا :يف تاشقانملاو لاوقألا هذه رظنا

 لوصحملا ۳۷۹/١. لوصفلا ماكحإ .544/؟ عمللا حرش ١/*17. ىفصتسملا .؟554ص

 ةدوسملا ٠١١/١. ليصحتلا .650/# ريرحتلا ريسيت .۳۱۸/۲ يدمآلل ماكحإلا 4

 ةضورلا رصتخم حرش .؟١/599 ةهزنلا عم ةضورلا .788/4 طيحملا رحبلا .۲۷۲ص

 نبا ةمدقم .8١١/؟ عماسملا فينشت .اهدعب امف ٤۳۳/۲ رينملا بكوكلا حرش .5

 ١6/١". يوارلا بيردت ٠٠١.  ١6١ص ةيافكلا .١١١ص حالصلا

 همك



 يوري الإ هنأ هتداع تناك نإ ليدعت :راتخملا اهثلاث ءٍلدَعلا ةياورو هد ^ a DT o) : 0 هد 2 00 م 04 هرو ير م و

 الو ءةداهش يف ٍلَمَعلا كرت حْرجلا نم سیلو . لدع نع الإ هوس يمانع د . سس ألا ويلا ar ت )2 هس

 ثا ل سما و 5 ت ت هيد ت ص س سا

 .رهاظ فيرحت وهو .«هتداع» لدب «ةيداع» أ : يف 69

 .رهاظ فيرحت وهو .«هنأ» لدب «هنأل» أ :يف (؟)

 ةثالث هيف ؟ال وأ صخشلا كلذل ًاليدعت نوكت له هتياورف ءصخش نع ىور اذإ لدعلا (۳)
 :لاوقأ

 : ٤۳۷/۲ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق .ًاقلطم ليدعت هنإ :لوألا لوقلا
 .«لاحلا رهاظب ًالمع ؛ةيعفاشلا ضعبو «ةيفنحلاو .باطخلا وبأو «يضاقلا هراتخا»
 1 .هأ

 ىلإ ينالقابلا يضاقلا هبسنو .حرجب سيل اهكرت امك ءًاقلطم ليدعتب سيل: يناثلا لوقلا
 قاحسإ وبأو «مزح نباو «ينايؤُرلاو «يدوراملا هب مزجو «هححصو ءروهمجلا لوق
 رثكأ لاق هبو .دمحأ نع ةياور وهو .«بيطخلاو .ناطقلا نب نيسحلا وبأو «يزاريشلا
 .يوونلاو حالصلا نبا هححصو « نيثدحملا

 مامإ لاق هبو .لدع نع الإ يوري ال هنأ هتداع تناك اذإ ؛ليدعت :ثلاثلا لوقلا
 لاقو «بجاحلا نبا هراتخاو .يدنهلاو «يدمآلاو ءيلازغلاو «يريشقلا نباو «نيمرحلا

 هلاق امك امهيحيحص يف ملسمو «يراخبلا بهذ هيلإو .قاذحلا لوق وه :يرزاملا
 «ةلبانحلا وققحم اهيلع دمحأ نع ةياور وهو ۲۸۹4/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا
 .ءاملعلا ةماع ىلإ يجابلا هبسنو
 ىفصتسملا 407/١. ناهربلا ۷۲/١". صيخلتلا :يف تاشقانملاو «لاوقألا ليصفت رظنا

 مزح نبال ماكحإلا .519/5 يدمآلل ماكحإلا .411/4 يزارلل لوصحملا ١
 بجاحلا عفر ٠١/١". رصتخملا نايب ۲۹۷/١.. ةهزنلا عم ةضورلا ..175 - 1/۱
 بكوكلا حرش 5/5*٠١. عماسملا فينشت .66 - ه٠/# ريرحتلا ريسيت .(ب/۷٦ ةقرو)
 يوارلا بيردت .١١١ص حالصلا نبا ةمدقم ٠٠١. _ ٠١٠ص ةيافكلا ٤۷/١. رينملا
 .؟5١5ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق “1

 .«زاوجل» لدب «لامتحال» ش :يف )٤(

 ملاعلا كرت اذإ اذكو .دهاشلا كلذ حرج مزلي مل «دهاش ةداهشب لمعلا مكاحلا كرت اذإ (ه)
 الف ةددعتم يوارلا ةياورو ءدهاشلا ةداهشب لمعلا كرت بابسأ نأل ؛وار ةياورب لمعلا

 لمعلا كرت نوكي نأ زوجي ذئنيحف «هصوصخبب بابسألا كلت نم دحاو ىلع كرتلا لدي

 .يوارلاو دهاشلا حرجل ال ضراعم دوجول ؛ةياورلاو ةداهشلاب'

 -عم ربخلل لمعلا هكرت ققحت نإ» ۳۷۲/١: صيخلتلا نع ًالقن ينالقابلا يضاقلا لاق
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 ٍسيِلدَتلاِب الو مدمن ام اَمِوْحَنَو ٍداَهَتجالا ٍلِئاَسَمِب الو باصّقلا

 ت

 ُهّنَأ اًمِموُم ءُىِرْمّزلا َلاَق :ٌىِرْمُّرلا َيِحَل ْنَم ٍلْوَقَك ّحَصَألا ىَلَع

(1) 

(۲) 

(۳ 

(4) 

 مزلل ًاتباث ناك ول هنأ ىلع ربخلا بجوم هكرت اندنع ررقتو «عناوملاو عفاودلا عافترا
 غوسي امم ربخلا نومضم ناك نإو «لوقلا ةلزنم الزان ًاحرج كلذ نوكيف ؛هب لمعلا

 .ها .ةذئنيح احرج كلذ نوكي الف ؛ربخلا ةفلاخم ىلإ هدصق نيبتي ملو «هکرت

 ريرحتلا ريسيت .۳۱۹/۲ يدمآلل ماكحإلا 157/١. ىفصتسملا ۷۲/١"۳. صيخلتلا : رظنا

 حتاوف ٠۷١/۲. ةضورلا رصتخم حرش ۲۹٩/۱ - ۴٠١. ةهزنلا عم ةضورلا . ۴

 ,(أ/5ا ةقرو) بجاحلا عفر 1٦/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1٤۸/١. تومحرلا

 ٠١. 5ص لوصولا ةياغ ۲۸۹/٤. طيحملا رحبلا .آ١/١١ رصتخملا نايب .(س/57 ةقرو)

 بكوكلا حرش .١٠*17/؟ عماسملا فينشت ٠٠١/۲. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 ٠١/١". يوارلا بيردت .475/7 رينملا

 عم دهاشلا كلذ ةلادع توبث زاوجل ؛هل ًاحرج نوكي ال ءانزلا دهاش مكاحلا دح اذإ

 نأ زاج دحلا بوجو نأل ؛دحلا بوجو يفانت ال ةلادعلا نإف ءهيلع دحلا بوجو

 .ةلادعلا ءافتنال ال «باصنلا لامك ءافتنا لجأل ؛نوكي
 .198ص ةدوسملا .159/5 ةضورلا رصتخم حرش .۳۱۹/۲ يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 نايب .(ب/6ا9 ةقرو) بجاحلا عفر .588/6 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك

 ينانبلا ةيشاح عم يلحملا حرش .55/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١1١/١/. رصتخملا

 ٠٠١۸/۲. عماسملا فينشت .٤١٠ص لوصولا ةياغ .145/1١؟ تومحرلا حتاوف .۲

 .؟امم» لدي ةامك» ش :يف

 ةلأسم يف ءاملعلا ضعب هب لاقو «هيف فلنا ام باكترا حرجلا نم سيل

 ؛مّرحملا سايقلاب لمعي ملو ءركسي ال يذلا ذيبنلا برش اذإ يفنحلاك «ةيداهتجا

 كلذكو ««هتداهش لبقأو ءهدحأ» :هقح يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق اذلو

 :رظنا .يوارلا صخشلا كلذل ًاحرج نوكي ال .اضوتي ملو سمللا دعب ىلص ول

 ةقرو) بجاحلا عفر .#557ص لوصفلا حيقنت حرش 7١5/5 ۲٠۷. يعفاشلل مألا

 فينشت 1٦/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ال١/١1 رصتخملا نايب .(ب/۷

 .8١٠/؟ عماسملا

 يف حالصلا نبا هفرع دقو .دانسإلا سيلدت وه بجاحلا نبا هركذ يذلا سيلدتلا اذه

 هنم هعمسي مل ام هيقل نمع يوري نأ وهو :دانسإلا سيلدت» :هلوقب ۷۳ص هتمدقم

 .ها.4هنم عمسو هيقل دق هنأ امهوم هقلي ملو هرصاع نمع وأ ءهنم هعمس هنأ امهوم

 = «بيردتلا حرشب .594 - ۲۲۴/۱ بيرقتلا يف يوونلا هفرع حالصلا نبا فيرعت لثمبو
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 ۰۱۸٠/١ هتيفلأل هحرش يف يقارعلاو 287 ص ثيدحلا مولع راصتخا يف ريثك نباو =
 نبا فيرعت نأأ :۸*ص حالصلا نبا ةمدقم ىلع هتكن يف يقارعلا ظفاحلا ركذو .هريغو
 .ثيدحلا لهأ نيب روهشملا وه حالصلا
 : عاونأ ةثالث ىلإ مسقني دانسإلا سيلدتو

 ؛لمتحم ظفلب يناثلا ةقثلا نع ةقثلا هخيش نع ثيدحلا ًالعاج ءرخآلا امهدحأ يقل نيتقث نيب ريغص وأ «فيعض وارل سّندملا طاقسإ :وهو .ةيومتلا سيلدت :لوألا عونلا

 عماج يف يئالعلا ظفاحلا لاق امك ةريثك هوجو نم ًادج مومذم سيلدتلا نم عونلا اذهو
 . ۷١٠ص ليصحتلا

 ةادأ يوارلا طقسي نأ :وهو .فذحلا سيلدت ًاضيأ ىمسيو .عطقلا سيلدت :يناثلا عونلا
 .عطقلا ايوان تكسي مث اهب يتأي وأ «خيشلا مسا ىلع ارصتقم ةياورلا
 هيلع فطعيو «هل خيش نع ثيدحتلاب حرصي نأ :وهو .فطعلا سيلدت :ثلاثلا عونلا
 مأ دحاو خيش نع ةياورلا يف اكرتشا ءاوس «يورملا كلذ هنم عمسي مل هل رخآ اخيش

 :دانسإلا سيلدت مكح

 رثكأ همذ دقو .ميرحت ةهارك ةهاركلا هذهو ءادج هوركم ًاعيمج هعاونأب دانسإلا سيلدت
 .ملعلا لهأ
 .ها.«بذكلا وخأ سيلدتلا» :جاجحلا نب ةبعش لاق
 مل امب ب ءتملا» : هِي يينلا ثيدح ركذ مث .«بذك سيلدتلا» :ديز نب دامح لاقو
 ملامب ًاعبشتم الإ سّلدملا ملعأ الو» :دامح لاق .«روز يبوث سبالك .طعي
 . ها . ؛طعي

 سلدن نأ نم ّيلإ بحأ ءامسلا نم رخن نأل» :لوقي كرابملا نب هللادبع ناكو
 .ها . ؛اثيدح

 موي رشحت بذكلاو عادخلاو رورغلاو شغلاو سيلدتلا» : يرقنملا دواد نب ناميلس لاقو
 . ها .ادحاو ذافن ىف رئارسلا ىلبت
 :لاوقأ ىلع سّلدملا مكح يف ءاملعلا فلتخا دقو
 مأ عامسلا نيب ءِلاَحِب هتياور لبقت الف .ًاقلطم سّلدملل حرج سيلدتلا نإ :لوألا لوقلا
 وهو ءلامتحالا ىلإ فشكلا نع لدع ثيح ءشغلاو ةمهتلا نم هيف امل ؛نيبي مل
 .لوزنب هدنع وهو «ولعلاو ءهعمسي مل امل عامسلا مهوي ثيح ءطعي مل امب عبشت
 يضاقلا :لوقلا اذه ىكح نممو .هقفلاو ثيدحلا لهأ نم قيرف بهذم وهو
 -نع ًالقن  .«صخلملا» باتك يف ةيكلاملا ءاهقف نم (ه455 ت) يبلعثلا باهولادبع
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 هثيدح لبقي ال «هسيلدت تبث نمف «حرج سيلدتلا» :لاقف - ۳۱۹/۱ راكفألا حيضوت

 .ها .«كلام لوصأ ىلع رهاظلا وهو :لاق .ًاقلطم

 مساب ربخي ملف فشكتسا اذإ امب هديق 545/١ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا نأ ديب

 .هنع يوري نم
 لاقو» 0١6: ص ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا لاق .سّلدملا ربخ كوب : يناثلا لوقلا

 ملف «باذكلا ةباثمب هولعجي مل مهنأل ؛لوبقم سّلدلا ربخ : ملعلا له لهآ نم ريثك قلخ

 اقث نم سّلدملا ناك نإ ةيفنحلا بهذم وهو ها .«ةلادعلل ًاصقان سيلدتلا اوري

 .ةثالثلا نورقلا

 :راكفألا حيضوت حرشب ٠٠١/١ راظنألا حيقنت يف يناميلا ريزولا نبا ةمالعلا ركذ دقو

 .ها.«ةلزتعملاو ةيديزلا ةماع بهذم وه «سلدملا ربخ لوبق نأ»

 نأ حصألا» :١5١ص ثيدحلا مولع يف دعاوق يف هللا همحر يوناهتلا ثدحملا لاق

 ها. اح رجب سيل سيلدتلا

 ملو «هفيقوت نع ينغتسا ةقث نع الإ يوري ال نمم ناك اذإ سلدملا نإ :ثلاثلا لوقلا

 يف ربلادبع نبا ظفاحلا لاق امك ثيدحلا ةمئأ رثكأ بهذم وهو .هسيلدت نع لأسي

 الوبقم ملعلا لهأ دنع هسيلدت ناك تاقثلا نع الإ سلدي ال ناك نمف» : 11/١ ديهمتلا
 ها. (الف الإو

 نإف :نيبرض ىلع سيلدتلا» : ١٠ص ةيافكلا نع ًالقن ظفاحلا يدزألا حتفلا وبأ لاق

 نع سلدي ناك نمو «هنم لبقو ؛ءيش ىلع فقوي نأ اا كام
 .«ٌتعمس وأ «نالف ينثدح :لوقي ىتح هلسرأ اذإ ثيدحلا هنم لبقي مل ةقث

 حرش نع ًالقن («لبقي وأ هثيدح كرتي نم ةفرعم» هباتك يف رازبلا ركب وبأ مامإلا لار

 ملعلا لهآ دنع هسيلدت ناك تاقثلا نع سلدي ناك نم نإ» ١/: هتيفلأل يقارعلا

 ناك نإو ًالوبقم هثيدح نوكي نأ بجو هتفص هذه تناك نمف» :لاق مث .ًالوبقم

 ةيعفاشلا نم يفريصلا ركب يبأ مالك يف هتيأر اذكهو» :يقارعلا لاق مث 7 .«ًاسلدم

 .ها.«لئالدلا» باتك يف

 .الف الإو ءاهوحنو هتنعنع تلبق «ءًاردان هنم سيلدتلا ٍعوقو ناك نم نإ : عبارلا لوقلا

 نع ينيِدَملا نبا تلأس» :8117 - 15١0ص ةيافكلا نع ًالقن ةبيش نب بوقعي مامإلا لاق

 هيلع بلاغلا ناك اذإ :لاقف ؟انثدح لقي مل اميف ةجح نوكي وأ «سّلدي لجرلا

 .ها .اانثدح :لوقي ىتح ءالف سيلدتلا

 فيرعت يف رجح نبا ظفاحلا لاق .ههابشأو يروثلا نايفس سيلدت ةمئألا لبق اذه ىلعو

 «هسيلدت ةمئألا لمتحا نم : نيسّلدملا بتارم نم يأ - ةيناثلا» :۲ص سيدقتلا لهأ

 .ها .«يروثلاك ىور ام بنج يف هسيلدت ةلقو «هتمامإل ؛حيحصلا يف هل اوجرخأو

 هو



 .ها .«هسيلدت لقأ ام :ًاضيأ يروثلا يف ١ ديهمتلا نع ًالقن يراخبلا مامإلا لاقو =
 «لاصتالاو عامسلا هيف نيبي مل لمتحم ظفلب ةقثلا سّندملا هاور ام نإ :سماخلا لوقلا
 «انربخأو ءانثدحو .ٌتعمس» :وحن لاصتالا نيبم ظفلب هاور امو رلا همكح نإف
 رهاظل نيسحت وه لب ءابذك سيل سيلدتلا نأل اذهو ؛هب جتحي لوبقم وهف اههابشأو
 يعفاشلا مامإلا لاق امك لمتحم ظفلب ماهيإلا نم برضو «رازبلا لاق امك دانسإلا
 انل نابأ دقف ءةرم سّلد هانفرع نمو» 8٠": - ۳۷۹ص ةلاسرلا يف هنع هللا يضر
 يف ةحيصنلا الو «هّتيدح اهب درس بذكلاب ةروعلا كلت تسيلو .هتياور يف هتروع
 سلدم نم ُلبقن ال :انلقف .قدصلا يف ةحيصنلا لهأ نم البق ام هنم َلَبْقتَف .قدصلا

 .ها .«ٌتعمس وأ ينثدح :هيف لوقي ىتح اثيدح

 هححص دقو .«لوصألاو هقفلاو ثيدحلا ةمئأ روهمج هيلإ بهذ يذلا وه ليصفتلا اذهو
 عماج يف يئالعلاو 2190 ص هتمدقم يف حالصلا نباو ,5196ص ةيافكلا يف بيطخلا
 ١١١.  ١١١ص ليصحتلا

 عقر .۴۲۰ - ۳۱۹/۲ يدمآلل ماكحإلا .۳۸۰ - ۳۷۹ص يعفاشلل ةلاسرلا :رظنا
 ٦۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١/١". رصتخملا نايب .(ب/5ا9/ ةقرو) بجاحلا
 فينشت .۷۷ص يناجرجلل تافيرعتلا ۳۹۷/١. يسخرسلا لوصأ .دعسلا ةيشاح عم
 لوصولا ةياغ .454 - ٤٤١/١ رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ٠١9/1 عماسملا
 ص مكاحلل ثيدحلا مولع ةفرعم .اهدعب امف ٠١/١ ربلادبع نبال ديهمتلا ٠١. ٤ص
 ثيدحلا مولع راصتخا .اهدعب امف ۷۳ص حالصلا نبا ةمدقم .اهدعب امف ۳
 حرش . .۱۱۷ ۔ ۱۱۹ص يئالعلل ليصحتلا عماج .اهدعب امف ٠*۸ص ةيافكلا .68"”ص
 يقارعلل حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا .يقابلا حتف عم ٠۱۸١/١ هتيفلأل يقارعلا
 حرش اهدعب امف ۲ص سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت .۸* ص
 حيضوت .اهدعب امف 188/١ يواخسلل ثيغملا حتف .5# - ٤٤ص رجح نبال ةبخنلا
 .374 - ۲۲۳/۱ يوارلا بيردت ."8ص يطويسلا ةيفلأ .اهدعب امف ٠٠١/١ راكفألا
 امف ۳۷۴ص ينامألا رفظ .اهدعب امف ۸١٠ص يوناهتلل ثيدحلا مولع يف دعاوق
 فالتخا بابسأ .اهدعب امف "٠8ص دقنلا جهنم .555/5 رظنلا هيجوت .اهدعب
 .اهدعب امف ۲۷٤/١ نيثدحملا

 ءركب وبأ «يرهزلا باهش نب هللادبع نب هللاديبع نب ملسم نب دمحم :وه يرهزلا -
 لزن .ءاهقفلاو ظافحلا رباكأ دحأ .«باهش» هدج دج ىلإ بسني «يعباتلا يندملا
 نب رمع بتك دقو .ةباحصلا نم ةرشع ىأر .نيعباتلاو ةباحصلا نع ىور «ماشلا
 ةيضاملا ةنسلاب ملعأ ادحأ نودجت ال مكنإف ؛باهش نباب مكيلع» :لامع ىلإ زيزعلادبع
 =رظنا .ه1١؟5 ةنس يفوت .«مارحلاو لالحلاب مهملعأ ناك» :يزاريشلا لاقو .هنم

 ١وه



 َءاَرَو

(01) 

(۲) 

(۳) 

 ۳۲نا = ريع يِنْعَي 7 يِنْعَي ِرهَللا )0

 ess “احلا ٍةَلاَدَع ىَلَع ا (ُةَلَأْسَم)

 .15؟/١ بهذلا تارذش ٠١8/١. ظافحلا ةركذت .4///19 نايعألا تايفو :ىف هتمجرت
 ٠٠٠/۳. ءايلوألا ةيلح .5"ص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط
 .«ءارو» لدب «ءارو نم» أ :ةرابع

 ةماع دنع خويشلا سيلدتب قحلي امم وهو ءدالبلا سيلدت : سيلدتلا اذه ىمسي

 سيلدتل ًاميسق هلعج هنإف "٠8ص ينامألا رفظ يف يونكللا مامإلا الإ نيثدحملا
 .دانسإلا

 ءةفارقلاب ًاعضوم دارأف «سلدنألاب نالف ينثدح» :يرصملا لاق اذإ امك :دالبلا سيلدتو
 امب نالف ينثدح» :يدادغبلا لاق وأ «ةرهاقلاب ًاعضوم دارأو «بلح قاقزب» :لاق وأ
 كرك دارأو ؛كركلاب نالف ينثدح» :يقشمدلا لاق وأ «ةلجد رهن دارأو «رهنلا ءارو

 .ةريثك ةلثمأ كلذلو .قشمد نم برقلاب وهو «حون

 همكحو .بذكلا نع ةينغملا ضيراعملا نم وه امنإو «بذكب سيل دالبلا سيلدتو
 «ثيدحلا بلط يف ةلخرلا ماهيإو «طعي مل امب عبشتلا باب يف لخدي هنأل ؛ةهاركلا
 .ةهارك الف رثكتلا ةدارإ مدع. ىلع لدت ةنيرق كانه نوكت نأ الإ

 رصتخملا نايب .(ب/57 ةقرو) بجاحلا عفر ۴۲١. - ۳۱۹/۲ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 ىلع يلحملا حرش .05/# ريرحتلا ريسيت 1۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ./0
 رينملا بكوكلا حرش ٠١5. ص لوصولا ةياغ .۲۷۷ص ةدوسملا 1٦/۲. عماوجلا عمج

 .؟١/5731 يوارلا بيردت ۳۳۲/١. راكفألا حيضوت ٠٠٤١/۲. عماسملا فينشت .ة

 1١/١". نيثدحملا فالتخا بابسآ ."80ص ينامألا رفظ

 ققحملاو 21١7/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا كلذ ىلع صن .ماشلاب رهن :ناَحِيَج

 .رهنلا ءارو ام دالب هنم رهاظلاف» :لاق مث «1//517 دضعلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا
 .ها.«نوحيج :رهنلاو

 .155/؟ يلحملا ىلع هتي هتيشاح يف ينانبلا كلذ ىلع صن امك خلبب رهن :نوَحيَج رهنو

 ىلإ ةجاح الف لودع مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا نأ ىلع فّلخلاو فلسلا روهمج
 نارمع لآ] .(سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك#» :ىلاعت هلوقل ؛مهتلادع نع صحفلا

 .نيدوجوملل باطخلاو ٠١...

 ةلمتشملا تايآلا هب لوقلا رّدصن اممف» ١/*40: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق
 ؛ناوضرلا ةعيب «ةعيبلا لهآ ةياك «مهيلع ءانثلا نسحو «مهئارطإو مهظيرقت ىلع

 (ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينموملا نع هللا يضر دقل :لاق ىلاعت هنإف
 ءةريثك ل هللا لوسر عم نيدهاجملا يف ةدراولا تايآلاو ١8[. :حتفلا]
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 :نارمع لآ] (سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك» :ىلاعت هلوق نأ ىلع نورسفملا
 «باتكلا صوصنب نولدعم مه اذإف لكي هللا لوسر باحصأ يف ةدراو 1۰

 نيدناعملا نيدحاجلا ىلع هب مصتعُي ام ىوقأ نمو .مهايإ ىلاعت هللا ةيكزتب نؤكّرُم
 رمضم هيلع ىفخي ال مهنايعأب قافنلا لهآ فرعي ناك هنإف ؛ِلكك هللا لوسر ةريس

 «ناميلا نب ةفيذح :هنمتؤمو هرس بحاصل مهنيعأب مهامسا دقو « مهنيب قاقشلا

 ىلع الك لجو «مهلزانم مهلزنيو مهنم صالخإلا لهأ لبي مالسلا هيلع ناكو

 نيكزم «مالسلا هيلع هليدعتب نیلدعم مهنع هللا يضر اوناکو .هسلجم يف ه هرطخ

 رابخأ نع مهلأسيو ءهرابخأو هراثآ لقن يف مهدمتعي اک هللا لوسر ناکو .ًاراربأ

 ناکف ؛مهيف ي هتريس نم كلذ رهتشاو نیرو نيلقان هنع اوناكو . «هنع تباغ

 قافتاو مالسلا هيلع لوسرلا ةريسو باتكلا صوصنب مهليدعت تبث دقف . ..ًالوقو

 دعب لافتحا الو « نيعمجأ مهنع هللا يضر ثيدحلا ةمئأو «نيعباتلاو ءةباحصلا

 يذلا ببسلا لعلو ...نيضاملا ةمئألا ضارقنا دعب نيرئاثلا ةغبانلا نعاطمب كلذ

 يف فقوت تبث ولو «ةعيرشلا ةلقن مه ةباحصلا نأ ؛هلجأل عامجإلا هللا حاتأ

 ها .«راصعألا ر

 هللا ليدعتب لودع اندنع مهلك ةباحصلا» ۳۸٠/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاقو
 نع لاؤسلا ىلإ جاتحي الف ؛مهل ب يبنلا ليضفتو «مهتراهط نع هرابخإو «مهل ىلاعت

 .ها . ؟مهتلادع نع ثحبلا ىلإ الو «مهلاح

 لأسي ال هنأ يهو : : ةصيِصَح مهرسأب ةباحصلل» :٤۲۹ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاقو

 صوصنب نيلدَعُم قالطإلا ىلع مهنوكل ؟ هنم غورفم رمأ كلذ لب «مهنم دحأ ةلادع نع

 .ها .هةمألا نم عامجإلا يف هب تعب نم عامجإو ةنسلاو باتكلا

 لوخنملا ١154/١. ىفصتسملا .اهدعب امف ٠٤/١ ناهربلا ۷۳/١”. صيخلتلا :رظنا

 ."50/ يدمآلل ماكحإلا 80/١". لوصفلا ماكحإ .5"5/؟ عمللا حرش .؟56ص

 رصتخم حرش ٠0/١". ةهزنلا عم ةضورلا ١٠١/١. ليصحتلا .54/“ ريرحتلا ريسيت

 دضعلا حرش ۷۱١/١. رصتخملا نايب .(ب/5ال ةقرو) بجاحلا عفر .180١/؟ ةضورلا

 فينشت .5949/4 طيحملا رحبلا .477/؟ رينملا بكوكلا حرش ٦۷/۲. رصتخملا ىلع

 ٠١. ؛ص لوصولا ةياغ .488ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ٠١40/5. عماسملا

 حالصلا نبا ةمدقم 4/١. ربلادبع نبال باعيتسالا .4"/ سمشلا ةعلط حرش

 ينامألا رفظ ۲۱٤/۲. يوارلا بيردت .١18١ص ثيدحلا مولع راصتخا .٤۲۹ص

 6١8. ص

o۹۲ 



 «ِنَِفْلا نيج ىَلِإ :©9ليِقَو . "هریک :َليِقَو . هلع ىَلاَعَت هللا َيِضَرَ

 eee نعم ُدْيَغ َىِساَمْلا َّنأل ؛َدوُلخاَدلا لبي الف

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .(ب/۷٦ ةقرو) بجاحلا

 ۳۸٠/١: لوصفلا ماكحإ يف لاق .ةعدتبملا نم موق ىلإ يجابلا مامإلا هازع لوقلا اذه (؟)
 نم مهريغ لاح مهتلادع نع لاؤسلا بوجو يف مهلاح :ةعدتبملا نم موق لاقو»

 .ها .«ةمألا

 80/١". لوصفلا ماكحإ ١1554/١. ىفصتسملا .اهدعب امف 407/١ ناهربلا :رظنا
 حرش .(ب/51 ةقرو) بجاحلا عفر 1/١. رصتخملا نايب ."70/؟ يدمآلل ماكحإلا
 ."50ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۴۸/١. يسخرسلا لوصأ .1۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 طيحملا رحبلا .45/؟ رينملا بكوكلا حرش 00/١" - ۳١١. ةضورلا عم ةهزنلا
 ةعلط حرش .اهدعب امف ۱۸٠/۲ ةضورلا رصتخم حرش .54/* ريرحتلا ينسب .4/ ٤
 عماسملا فينشت ٠٠١/١. تومحرلا حتاوف .٤٠٠ص لوصولا ةياغ .47/7 سمشلا

 .488 ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا . 7 ٠١

 ش :اهب تدرفنا ةدايزلا هذهو .«لودع» ةدايزب .«لودع :ليقو» ش :يف (۳)

 نامثع لتق مايأ ىلإ ةلادعلا  مهنع هللا يضر  ةباحصلا يف لصألا نأ معز نم مهنمو )٤(
 .نتفلا روهظل ؛هنع هّللا يضر

 ىلإ لبجلا يضاق نبا هبسنو .ةيلصاولا هباحصأو ءاطع نب لصاو ىلإ بسنُي لوقلا اذهو

 ٤۷۷. - 1/5/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هنع هاكح امك ديبع نب ورمع
 ىلإ لودع مه لب :ليقو» : 47/5 سمشلا ةعلط حرش يف يضابإلا يملاسلا مامإلا لاق
 بحاص لاق .نيعم ريغ مهنم قسافلا نأل ؛مهيف لخادلا لبقي الف ءنتفلا نيح
 نيلتتقملا نم قسافلا يف فقوت هنأل ؛دیبع نب ورمع نع ىوري لوقلا اذهو : جاهنملا

 يف الع مّدق نم الإ ةيمامإلا نع اذكو «هل حرجلا ماظنلا نعو» :لاق مث .؛«لمجلا موي

 لوقلا وهو ءًالصأ قحلا لبقي ا لطاب اهضعبو ءريغلل اهلك لاوقألا هذهو .ةفالخلا

 نيذه نإف ؛ةفالخلا يف الع مَّدق نم الإ مهحرجب لوقلاو «ةباحصلا عيمج حيرجتب

 هّللا يضر دقل# :ىلاعت هلوق .اهتداضمل ؛قحلا نع اهدعبأو «ةلأسملا لاوقأ عنشأ نيلوقلا

 هللا لوسر دمحم# :هلوقو ١8[ :حتفلا] (ةرجشلا تحت كنوعيابي ذإ نينموملا نع
 يآ نم ريثكو «ةيآلا 9 : حتفلا] .(مهنیب ءامحر رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو

 يباحصأ» : اي هلوقلو ؛ةلمجلا ىلع ةلادعلاو مهل لضفلا توبثب يضقي باتكلا

 .ها .«ةريثكلا ثيداحألا نم كلذ وحنو «متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك

 لوقلاو» :لاق ثيح 41/1 يف ةلأسملا هذه يف ةيضابإلا بهذم يملاسلا مامإلا ررق مث

 -ًاعيمج مهنإ :لوقن نأ ةنسلاو باتكلا رهاظل ؛ماقملا اذه يف موصخلا نيب لصافلا

 ه3



(1) 

(۲) 

 نمو

 . "لع هللا َيِضَر] “يلَع َلئاَق ْنَم الإ َلوُدُع :ةَلْرَتْعُمْلا ِتَلاَقَو

 ىلع ءاقبلا هنم ملع نمف نتفلا دعب امأ «نتفلا لبق مهنم هقسف رهظ نم الإ لودع

 تماق ىتلا ةعامجلا ىهو ءًاقلطم لدع وهف ةي هللا لوسر اهيلع ناك ىتلا ةريسلا

 مل نمو «ىلاعت هللا باتك ةماقإل ًابلط ؛ميكحتلا موي هتقرافو يلع تبصنو نامثع ىلع
 ةرثكل ؛ربتخيو «نحتمي ىتح هليدعت ىلإ عراسي الف ةريسلا كلت ىلع ءاقبلا هنم ملعي

 :فنصملا لوق نم دارملا وه ىنعملا اذهو .مهريغب نيفوملا طالتخاو «نينتتفملا

 لصفلاوهرْيَغْلثم ليقو لدع ليقف ٌيباحصلاامأ

 ٌىئَحَتْميْلَق ريغكاهدعبو نتفلانيح ىلإ لدعهنأب

 :هلوق ىنعمو «لصافلا ىنعمب لصفلا لوقلاو :يأ نتفلا نيح - ىلإ لدع هنأب :لصفلاو

 نميف اذه نكل .ناحتما ىلإ جاتحيف «هريغك يباحصلاف نتفلا دعبو :يأ هريغك اهدعبو
 انتجحو .ةلادعلا ىلع ءاقبلا هنم ملع نم ناحتمال ىنعم ال ذإ ؛ةلادعلا ىلع هؤاقب ملعي

 .ةنسلاو باتكلا رهاوظ لوقلا اذه توبث ىلع

 «رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هّللا لوسر دمحم# :ىلاعت هلوقكف :باتكلا امأ

 .مهليدعتل ةيضتقملا تايآلا نم كلذ وحنو ةيآلا [19 :حتفلا]

 نم كلذ وحنو .«متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ» :ِكك هلوقكف :ةنسلا امأو
 يف ركب وبأ اذكو «ليدعت ريغ نم نيملسملا ةداهشب يضقي ناك ي هنألو ؛ثيداحألا

 نم مهتداهشب مكح ام مهل ةلادعلا توبث الولف «هتفالخ ردص يف رمع اذكو «هتفالخ

 ترهظو «سانلا يف تانايخلا ترثك نأ دعب نيكزملا رمع بصن مث «ليدعت ريغ
 انملعف ؛ىلاعت هللا رمأ يف اتبثتو «مزحلاب اكسمتو «طايتحالاب اذخأ ؛روزلا تاداهش

 .ها .«ملعأ هللاو ءاهدعب نم مهمكحل فلاخم نتفلا لبق مهمكح نأ كلذب

 حرش ۷۱١/١. رصتخملا نايب ۳۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا . ٠١١/١ ىفصتسملا :رظنا

 ٠٠١/١. تومحرلا حتاوف .(ب/1۷ ةقرو) بجاحلا عفر 1۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا

 عمج ىلع يلحملا حرش .44 47/5 سمشلا ةعلط حرش .40/1١٠؟ عماسملا فينشت
 .486 ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا TA عماوجلا

 ؛قساف وهف «هعايشأو ةيواعمك بتي ملو .هنع هللا يضر ًاّيلع لتاق نم :ةلزتعملا تلاق

 .قحلا مامإلا ىلع مهجورخل
 رصتخملا نايب .؟44ص ةدوسملا ۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا 154/١. ىفصتسملا :رظنا

 حتاوف .(ب/57 ةقرو) بجاحلا عفر 1۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١.

 حرش .47/5 سمشلا ةعلط حرش ٠٠٤٥/۲١. عماسملا فينشت ٠٠١/١. تومحرلا

 ٤۷١/۲. رينملا بكوكلا حرش .159/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .ل١/17 رصتخملا
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 رُئاَوَتلاِب َقّقَحَت َدَّقَحَت امو 3 ي موجشلاک ي يِباَحْضَأ عم يذلا ا

 لَو ءْمِهِداَهَيْجا ىَلَع ُلَمْسْتَم ُنَئِفْلا اَنَأَو .“لاقيمإلا يف ٌدجْلا َنِم منَ
 ."هِهرْبْغَو 0 - 42 | “يلو ىَلَع كلذ َدْعَب َلاَكْشِإ

 رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هللا لوسر دمحم# :اهمامتو .19 :ةيآلا حتفلا ةروس )١(

 .4 مهنيب ءامحر

 .50"4/ص يف هجيرخت قبس (۲)

 وه هتبثأ امو .«رتاوتلاب» ىلع «مهنع» ميدقتب ؛رتاوتلاب مهنع ققحت امو» ش «أ :ةرابع (۳)

 دضعلا حرشو .(ب/5ا/ ةقرو) بجاحلا عفرو الا ؟/١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 Y/۷. رصتخملا ىلع

 هراثآ لقن يف مهدمتعي يب هللا لوسر ناكو» 5٠4/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق (54)

 نم كلذ رهتشاو «نيربخمو نيلقان هنع اوناکو «هنع تباغ رابخأ نع مهلأسيو «هرابخأو

 هيلع هللا لوسر ليدعتب ؛مهتلادع توبث يف ًاعطاق ًاكلسم كلذ ناكف ؛مهيف ا هتريس

 .ها .«الوقو المع مهايإ مالسلا

 ءمهتلادع ىلع ةلادلا ةلدألا يأ  اهنمو» : "90/5 ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 ءارم ال يذلا رتاوتملا لقنلاب رهتشاو ءرهظ ام  مهدعب نم ىلع مهرييختو «مهتهازنو
 رومأ ىلع ةظفاحملاو «هيدي نيب داهجلاو «هيلإ ةرجهلاو «لوسرلل مهترصانم نم هيف
 .هدودحب مايقلاو «هيهاونو عرشلا رماوأ لاثتما يف ددشتلاو .«نيناوقلا ةماقإو «نيدلا

 ىلع لدأ الو ؛ماقتساو ٌنيدلا ماق ىتح دالوألاو لهألا اولتق مهنإ ىتح .هميسارمو

 .ها .«كلذ نم ُرثكأ ةلادعلا

 ةقرو) بجاحلا عفر 81/١". لوصفلا ماكحإ .7"47”ص ينيوجلل داشرإلا :رظناو
 1۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 41/١ رصتخملا نايب .(ب/۷

 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«يلوق» لدب «لوق» ش ءأ :يف )٠(

 ۸٩. ص ىهتنملاو «(ب//۷

 .رهاظ أطخ وهو .«ةبوصملا» لدب «ةبيصملا» أ :يف (5)

 .بيصم تايهقفلا نم ةينظلا لئاسملا يف دهتجم لك نأب نولئاقلا مه :ةبوضملا
 حرش .اهدعب امف ۳٥٤ص لوخنملا .57 - ٠٠۷/۲ ىفصتسملا .451/7 ناهربلا :رظنا

 لوصألا ىلإ لوصولا .41/4 يدمآلل ماكحإلا .495ص ةرصبتلا .57١٠/؟ عمللا

 ."41/؟ ناهرب نبال

 دق :ةباحصلا ىلع نعطلا يف لصف» :7#4 ص داشرإلا يف ينيوجلا مامإلا لاق (۷)
 بجي يذلاو .مهصرختو «ةضفارلا ءارتفا مظعو «ةباحصلا ةمئأ ىلع نعاطملا ترثك
 =لحملاب لك هللا لوسر نم اوناك ةباحصلا ةلج نأ ملعي نأ :همزتلي نأ دقتعملا ىلع

64 



 تدهش دقو .ظوظحم ظوحلم هنم وهو الإ مهنم امو «طوحملا ناكملاو «طوبغملا =
 صنو «ناوضرلا ةعيب « ةعيبلاب ؛مهتلمج نع اضرلاو ‹مهتلادع ىلع باتكلا صوصن

 نأ نيدتملا ىلع قيقحف .راصنألاو نيرجاهملا ىلع ءانثلا نسح ىلع ُناَءْرّقلا
 لقنلا ربدتيلف ةانه تلقن نإف لَك لوسرلا رهد يف هيلع اوناك ام مهل بحصتسي
 ءهنم ًارتاوت ملع اميف حدقي مل ءاداحآ ناكو رهظ نإو ءهّدر فعض نإف «هقيرطو

 هجو ىلع لقني ام لك لمح يف ادهج ولأي الأ يغبني مث .صوصنلا هل تدهشو
 ليصفتلا نع ينغملا لصألا وه اذهف «كلذ مدعي نيد وذ داكي الو ءريخلا
 .ها .«ليوطتلاو

 ىلع لمحتف نتفلا امأو» :(ب/5ال ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا مامإلا لاقو
 امأ .مهريغو ةبوصملا يلوق نم دحاو لك ىلع كلذ دعب لاكشإ الو «مهداهتجا
 نألف ؛دحاو بيصملا نأ ىلع امأو «بيصم الك نألف ؛بيوصتلاب لوقلا ىلع
 ىلإ تاقثلا ريغ نم مهتلا دعب عطقن انإ :لصفلا لوقلاو .موثأم ريغ روجأم رخآلا
 انم دحاولا ةيكزتب ةلادعلا يف انؤافتكا فلس دقو .نيلطبملا غيزو «نيذاهلا نايذه
 ضرألا يف ةرذ لاقثم هملع نع بزعي ال يذلا بويغلا مالع مهاكز نمب فيكف
 أطخلا نع هللا همصع يذلا هّللا قلخ لضفأو ء!؟ةيآ ريغ يف ءامسلا يف الو
 ملسن نحنو «ثيدح ريغ ىف لِي هللا لوسر دمحم تانكسلاو تاكرحلا ىف

 ءهيف نعطي نمم هناحبس هيلإ أربنو ءالعو لج مهبر ىلإ مهنيب ىرج اميف مهرمأ

 قحلا مامإلا نأ انداقتعا عم «نیبم نارسخو «نيهم لالض ىلع نعاطلا دقتعنو

 ىضرلا وأ هلتق ةرشابم نم ةباحصلا هللا ىمحو .ًامولظم لت هنإو «نامثع وه

 اضرلا مهنم : دحأ نع ظفحن ال مث ٌاديرم ًاناطيش ناك هَلْ يلوتملاف «كلذب

 ذخألا لأسم تناك مث .كلذ راكنإ :مهنم لك نع تباثلا ظوفحملا امنإ «هلتقب
 هللا يضر ةشئاع تأرو «ةحلصم ريخأتلا هنع هللا يضر يلع ىأر « ةيداهتجا رأثلاب

 هّللا ءاش نإ روجأم وهو «هداهتجا قفو ىلع ىرج لكو «ةحلصم رادبلا اهنع
 ناكو .ههجو هّللا مرك يلع نيرونلا يذ نامثع دعب قحلا مامإلا ناك مث .ىلاعت
 مجحأو «نيقيرفلا نع دعق نم مهنمو «ةعامجو وه ًالوأتم هنع هللا يضر ةيواعم
 لكلاو .هداهتجا هيلإ هادأ امب لِمَع ٌلكو ءرمألا لكشتسا امل ؛نيتفئاطلا نع
 ءرهظ مهفايسأب نيذلا هتلَمَحو «نيدلا اذه هَلَقَت مهف ءمهنع هللا يد لودع

 .باطخلا لاطل مهليضفت يف ثيداحألا انصصقو ءيآلا انولت ولو ءرشتنا مهتنسلأبو
 هذه نيدلا وذ رمضيلف ءةعدب ىف كلذ ىلع ناك اهفالخ دقتعا نم تاملك هذهف
 اهن لجو زع هللا رِّهط ءامد كلتف .مهنيب ىرج امع فكيل مث ءادقع تاملكلا

 = .ها .«انتنسلأ اهب ثولن الف ءانيديأ
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 لوق دنع 44١ص ديحوتلا رهوج حرش يف يروجابلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا لاقو =

 : يناقللا مامإلا
 ْدَسَحْلا ءا ْبِيَتِجلاَو هيِف تضخ ْنِإ ْدَرَو يذلا رجا كلا لوو

 تاعزانملا نم مهنيب عقو امع باوجلل جاتحا.نورقلا ريخ هب هبحص نأ ركذ املا

 اونوكي مل نإو «يصاعملا دمع ىلع نوريصي ال مهنأ عم مهقح يف ًاحدق ةمهوملا

 ةباحصلا تقرتفا دقو امهنع هللا يضر ةيواعمو ّيلع نيب رجاشت عقو دقو .نيموصعم
 «تدهتجا ةقرفو ءهعم تلتاقف ّيلع عم قحلا نأ اهل رهظف تدهتجا ةقرف .قرف ثالث

 بيصملا :ءاملعلا لاق دقو .تفقوت ةقرفو .هعم تلتاقف ةيواعم عم قحلا نأ اهل رهظف

 كلذ ليوأت نم دارملاو «ةلادعلاب مهل هلوسرو هللا دهش دقو ءرجأب ئطخملاو نيرجأب
 ةلادعلا نع مهنم دحاو جرخي ملف «مهب نظلا نيسحتل ؛نسح لمحم ىلإ فرصي نأ

 هيف تضخ كنأ رذق نإ يأ «هيف تضخ نإ» :هلوق .نودهتجم مهنأل ؛مهنيب عقو امب

 نأل كلذ  يناقللا مامإلا يأ  فنصملا لاق امنإو .مهنم ادحأ صقنت الو هلّوأف
 نم الو «ةينيدلا دئاقعلا نم سيل هنإف «مهنيب ىرج اميف ضوخلاب ًارومأم سيل صخشلا
 حابي الف < «نيقيلا ىف ف رض امبر لب نيدلا يف هب عفتني امم سيلو «ةيمالكلا دعاوقلا

 ىلع لمتشت يتلا بتكلا سيردتك ميلعتلل وأ نيبصعتملا ىلع ةرلل الإ هيف ضوخلا
 مدعو «مهلهج ةّدشل ؛هيف ضوخلا مهل زوجي الف ماوعلا امأو .كلذب ةقلعتملا راثآلا

 اميف كضوخ يف ًابوجو كرتاو يأ .«دسحلا ءاد بنتجاو» :هلوق .ليوأتلاب مهتفرعم
 نيفرطلا دحأ عم ليملا ىلع لماحلا دسحلا ءاد :دارملاو ءدسحلا وه ءاد مهنيب رجش

 نم ًاضرغ مهوذختت ال يباحصأ يف هللا هللا» :هلِلي لاق دقو .يضرم ريغ هجو ىلع
 نأ كشوي هللا ىذآ نمو ءهللا ىذآ دقف يناذآ نمو .يناذآ دقف مهاذآ نم .يدعب

 «يباحصأ قح يف هللا مكدشنأ مث هللا مدس وأ «هللا اوقتا مث هللا اوقتا : يأ .؛هذخأي

 ال يتلا تاملكلاب مهومرتف «ماهسلاب هيلإ ىمري يذلا ضرغلاك مهوذختت ال .مهميظعتو
 هدودح ىدعت يأ :هللا ىذآ دقف ) يناذآ نمو .«يناذآ دقف ا ن نمف .مهماقم بسانت

 .هأا .«هفلاخو

 داشرإلا .اهدعب امف ٠١١/٤ مزح نبال لحنلاو للملاو ءاوهألا يف لصفلا :رظنا
 ماكحإ .179/77 - ۱۷۱١/٤ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ .اهدعب امف 7"4ص ينيوجلل ٠

 ةعومجم ۱۸١/١. ةضورلا رصتخم حرش ۳۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا ۳۸١/١. لوصفلا

 رصتخملا نايب .(ب/5ا/ ةقرو) بجاحلا عفر .۲۷ 21١4 ٠١ .4١2/#ه ةيميت نبا ىواتف

 نبال خيراتلا يف لماكلا ..دعسلا ةيشاح عم ٦۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١.
 ديحوتلا ةرهوج ٠١8/4 - 1١١١. نودلخ نبا ةمالعلا خيرات ٠١١. - ۹۸/۳ ريثألا

 .4"/؟ سمشلا ةعلط حرش ٠٠١.  4١ة4ص
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 ْمَلَو وري ْمَل ْنِإَو "هك "”[ُيِبَكلا] آر ْنَم '”ُيباَحَّصلا (ةَلأْسَم
 ت م خر

 es . "”اعمتْجِا نإ :َليِقَو . ”ثّلاَط ْنِإ :َليِقَو . لطت

 انأف ءةبحص «هبحصأ «هتبحص» ١/**": رينملا حابصملا يف ءاج :ةغللا يف يباحصلا )١(

 لصح نمل قالطإلا اذه يف لصألاو .ةباحصو «باحصأو « بحص عمجلاو « بحاص

 .«همزالو ةبحصلا ىلإ هاعد :هبحصتساو .ةسلاجمو ةيؤر هل

 ١//609. طيسولا مجعملا 41/١. طيحملا سوماقلا :رظناو

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)
 ٠ .۸اص ىهتنملاو ٠٦۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ءالا١/4 رصتخملا

 . ؛نلي» لدب «مالسلا هيلع» ش :يف (۳)

 ءةظحل هلك هللا لوسر ىأر نم يباحصلا نأ ىلإ دمحأو «يعفاشلا باحصأ رثكأ بهذ (54)

 نبا هراتخا ام وهو .هعم هتبحص ةدم لطت ملو «مالسلا هيلع لوسرلا نع وري مل نإو

 .بجاحلا

 ."50ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا . ٠٠١/١ ىفصتسملا :رظنا

 عقر .155/6 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .188/6 ةضورلا رصتخم حرش

 ىلع دضعلا حرش ۷٠١/١. رصتخملا نايب .(أ/18 ةقرو) «(ب/5ال ةقرو) بجاحلا

 فينشت ١١/5". طيحملا رحبلا .۳۲۷ص يونسإلل لوصألا دئاوز .ل١/6١ رصتخملا

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .450/؟ رينملا بكوكلا حرش ٠٠٤١/١. عماسملا

 مولع يف دعاوق .۲۰۸/۲ يوارلا بيردت .۲۹۳۴ص حالصلا نبا ةمدقم .486 ص

 .4460 ص ينامألا رفظ .48ص يوناهتلل ثيدحلا

 لوسرلا عم هتبحص ةدم تلاط نم :يباحصلا نأ ىلإ لوصألا ءاملع نم ةفئاط تبهذ (ه)
 .هلع وري مل نإو «مالسلا هيلع

 ."50ص لوصفلا حيقنت حرش ۴۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا ٠٠١/١. ىفصتسملا :رظنا

 عفر 1١١/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .188/6 ةضورلا رصتخم حرش

 ىلع دضعلا حرش ۷٠١/١. رصتخملا نايب .(أ/18 ةقرو) .(ب/6ا1 ةقرو) بجاحلا

 فينشت ٠1/4". طيحملا رحبلا ."۲۷ص يونسإلل لوصألا دئاوز .ل١/16١ رصتخملا

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .459/7 رينملا بكوكلا حرش ٠٠٤١/١. عماسملا
 مولع يف دعاوق ۲٠۸/۲. يوارلا بيردت .۲۹۴ص حالصلا نبا ةمدقم .486ص
 .٥۹٤ص ينامألا رفظ .48ص يوناهتلل ثيدحلا

 لوسرلا عم هتبحص ةدم تلاط نم :يباحصلا نأ ىلإ نييلوصألا نم ةفئاط تبهذو (5)
 فلا ماكحإلا يف يدمآلا هنع هلقن امك ىيحي نب رمع لاق هبو .هنع یورو لي ميركلا

 لوطلا عمتجا يأ .اعمتجا نإ :ليقو» :(أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«حصأو هجوأ يدنع اذهو للك يبنلاب لجرلا عمتجا وأ «ةياورلاو
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 س 0
 .مْدَقَت اَم اَهْيَلَع یا ن '”هيِظْفَل َيِهَو رے ت مو <22 ك ْن ت اا

 “رايڑلاک ِكَرَكْشُمْلِل َناَكَف ؛ربگلار ٍليِلَقْلاِب َدِِيْفَتل 50 :اَنَل

 ا ِثيِدَحْلاَو
8 

 ت

 .َكِلَذ يف فْرُع : الف .مِزالْمْلل ؛ِثيِدَحْلا ُباَحضأ ةََجْلا ُباَحضَأ :اوُناَ

 ُمِزلَتْسَي ال ٌصخألا يف : الف .يِئاَّرلاَو ٍدِفاَوْلا نَع هيمن ٌحِصَي :اول

 . معألا يم

 َلَمَّثا «ٌئِباَحَص اأ :ُلْدَعْلا 11 / ريالا ؛ َلاَق رل (ٌةَلأْسَم
 فالخلا و 1

5 

١ Ga 

 )١( ماكحإلا يف يدمآلا كلذ ىلع صن امك يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلاو ۳۲۱/۲«
 هنع هلقن امك يدنهلاو ءهرصتخملا ىف انهو «.۸اص ىهتنملا ىف بجاحلا نباو
 عفر يف يكبسلا نبا نأ الإ .رصتخملا حارشو ٠٠٤١/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا
 رظن اهيلع ىضم ام ءانتبا عم ةيظفل اهنوك يفو» :لاق (أ/58 ةقرو) بجاحلا

 .ها . (رهاظ

 :رظنا .ةيظفللا ىلع ةيونعملا لئاسملا ىنبت نأ نم عنام ال هنأ يكبسلا نبا ىلع ٌّدَرُيو
 .58/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷٠١/١. رصتخملا نايب

 .رهاظ فيرحت ةدودمملا فلألاب «انبنا»و .«ىنتبا» لدب «انبنا» ش ءأ :يف (؟)

 .(لبقي» لدب «لبقت» ش : يف )۳(

 .رهاظ أطخ وهو .«ةرايزلاك» لدب «ةدايزلاك» أ :يف (4)

 ىعآا ولو» :عماسملا فينشت حرشب ٠٠٤٤/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاق (5)
 امنإو .بذكلا نم هعنمي لدعلا عزاو نأل ؛«يضاقلل اقفو لبق ةبحصلا لدعلا ٌرصاعملا

 يضاقلا نع (أ/58 ةقرو) بجاحلا عفر يفو .عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هاكح

 نم اهيف فقوتو «ةلوقنم ريغ ةلأسملا نأ يضتقي بجاحلا نبا مالك نأل ؛ينالقابلا

 .لدع انأ :لاق ول امك اهيف مهتم وهف «هسفنل ةبتر يعدي هنإ ثيح

 رصتخم حرش يف لاق ثيح يفوطلا يأر وهف فالخ نم بجاحلا نبا هب حرص امو
 بصنم ليصحتب مهتم هنأل ؛هلوقب هتبحص توبث يف :يأ رظن هيفو» :141//؟ ةضورلا

 اذه :لاقي نأب ؛ةباحصلا ةلادع ىلع هلوق لوبق عيرفت نكمُي الو ءهسفنل ةباحصلا

 تتبثأ ولف ءةبحصلا عرف ةباحصلا ةلادع نأل ؛ يباحص هنأب هربخ لبقُيف «لدع يباحص

 -ال انألف ؛ةبحصلا عرف ةباحصلا ةلادع نأ امأ .رودلا مزل ؛ةباحصلا ةلادعب ٌةبحصلا
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 خا اربح 200 تشا هتف ‹ ئاج ل اقالخ طْرَشب 84 ر ُدَدَعْلا (ًةَلأْسَم)

 انّرلا ربح يِفَر ءْمِهِضْمَب َلَمَع وأ ءةَباَحَّصلا يف ُهَراَسِتْنِإ وأ ءاَرِهاَظ زأ
(tof 
 ةعبرأ ٠.

 نوكيف «يباحص اذه :لوقنف «هریغ نود هتبحص تتبث نمل الإ ةلادعلا هذهب مكحن =
 مزلي هنالف ؛رودلا مزل «ةباحصلا ةلادعب ٌةبحصلا تتبثأ ول هنأ امأو .ةقباسلا ةلدألاب الدع
 ٌدود عرفلاب لصألا ُتابثإو  ةلادعلا وهو - عرفلاب  ةبحصلا وهو  لصألا ٌتابثإ
 .ها . «لاحم

 نإف» :لاقف ةهزنلا عم ٠٠١/١ رظانلا ةضور يف ةهبشلا هذه در دق ناك ةمادق نبا نكل
 هيلع بترتي امب هسفن نع ربخ وه امنإ :انلق ؟لبقي فيكف هسفنل ةداهش هلوق :ليق
 ةياورك وهف ؛ةمهت بجوي الو «ةرضم هريغ قحلي ال «لمعلا بجوي يعرش مكح
 . ها . كي يبنلا نع يباحصلا

 وبأ خيشلاو» :هلوقب ةمادق نبا ىلع ۱۸۷/۲ ةضورلا رصتخم ىلع هحرش يف يفوطلا در
 الو «ةرضم هريغ قحلي ال «يباحص انأ :هلوقب يوارلا ةبحص تابثإ نأ معز دمحم
 «هسفنل ةبحصلا بِصْلَم ليصحت وهو «ةمهت بجوُي لب .ناعونمم امهو «ةمهت بجوي
 .ها .«ملعأ هناحبس هللاو ءةمهتلا هذه عم هيوري ام ٌلوبق مهمزلي ثيح نيملسملاب رضيو
 لاقو» :قباسلا يفوطلا مالكل هلقن دعب 5٠5/١ رطاخلا ةهزن يف ناردب نبا لاق
 لوبق لمتحا يباحص انآ ُلدعلا رصاعملا لاق ول :يبجاحلا رصتخملا حرش يف يطساولا
 بيرقتلا يف يضاقلا هركذ ام اذهو ءدمعت نع بذكي ال لدعلاو ءالدع هنوكل ؛هلوق
 ول امك «هسفنل اهتبثي ةميظع ةبتر ىوعدب امهتم هنوكل ؛هلوق لوبق مدع لمتحاو «هريغو
 .لدع انأ :لاق وأ ءهسفنل دهش

 نئارقلا موقت نأ ؛يباحص هنأ :هربخ لوبقب لاق نم لوق دييقت نم دب ال هنأ :قحلاو
 .«ةبحصلا اوعدا نيذلا َنيباذكلا نم ريثك ربخ لوبق مزل الإو .هاوعد قدص ىلع ةلادلا
 .ها

 يدمآلل ماكحإلا 10/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا هذه نع مالكلا ليصفت :رظنا
Y/Y۱۸۷/١. ةضورلا رصتخم حرش .58١/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش  

 دئاوز ٠٠٤٤/١. عماسملا فينشت .۲۹۳ص ةدوسملا ٠۲/١. ةهزنلا عم ةضورلا
 عفر ٠١١/۲. تومحرلا حتاوف ٤۷۹/۲. رينملا بكوكلا حرش ۳۴۰۹ص لوصألا
 بيردت .594ص حالصلا نبا ةمدقم .ل١/17 رصتخملا نايب .(أ/58 ةقرو) بجاحلا
 .4 - ۸/۱ ةباصإلا .۲۱۳/۲ يوارلا

 .«طرتشا» لدب «ٌطَرَش» ش :يف )١(

 -ًافالخ ءلدعلا دحاولا لبقي لب «ةياورلا يف طرشب سيل ددعلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ (۲)
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 هد
 .ٍدِحاَوْلا ربح ين َمَدَقَت ام ُباَوَجْلاَو ُليِلَدلاَو

 2ع
 00 سب سك تاس حول صا 2 تاس جوش ا عرش ١2 2 مي

 الَو ءٍةَواَدَعْلا ُمَدَع الو ءةَباَرَملا ُمَدَع ًالَو ءٌُرَصَبْلا الو "ٌةَروُكذلا الو
 24 ٤ T7 ۲ هول ل < ه٤ 1h ee ٠ 22 22 هس عرس 2

 e ؛ثيِدَحلا ىنعم وأ 5 4 وأ ‹هعمب مليلا الَو (« هبس هفرعم الو «راثكإلا

 اًفالج ءساَيِقْلا ُةََقاَوُم آَلَو 2 ي4اءَّرما هللا رص : وي ِهِلْوَقِل

(1) 

(۲( 

)۳( 

 قف

)6( 

 وأ «هربخ ىلإ رخآ ربخ فايضنا وأ ءددعلا امإ ةياورلا لوبق يف طرتشا هنإف «يئابجلل
 امب ةباحصلا ضعب لمع وأ «ةباحصلا نيب هراشتنا وأ «ةيآ رهاظل يوارلا هاور ام ةقفاوم

 نوربخملا نوكي ال نأ انزلا ماكحأب قلعتي يذلا ربخلا يف ًاضيأ يئابجلا طرشو .هاور

 .ةعبرأ نم لقأ

 ىلإ داحآلا رابخأب نيلئاقلا لج بهذ» : 74/9 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ءهب لمعلا بجو ًاربخ نالدعلا ىور اذإ :يلع وبأ لاقو .دحاو هاور نإو ربخلا لوبق

 وأ رهاظ هدضعي نأ اهنم :طورش دحأب الإ هب لمعلا زجي مل طقف دحاو هاور نإو

 يف ةاضقلا يضاق هنع ىكحو .ًارشتنم نوكي وأ ءداهتجا وأ «ةباحصلا ضعب لمع

 ةداهش لبقت ملو «هيلع ةداهشلاك «ةعبرألا ربخ الإ انزلا يف لبقي مل هنأ :«حرشلا»

 .ها .«ةدحاولا ةلباقلا

 .ل١/18١ رصتخملا نايب .(/58 ةقرو) بجاحلا عفر ١1948/5. دمتعملا :رظنا

 - ۹٤ص يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب .58/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

45. 
 .«ةروكذلا» لدب «ةيروكذلا» أ : ىف

 ضرعتي ملو ..؛ثيدحلا ىنعم وأ «هبيرغ وأ «هقفب ملعلا الو» 8١: ص ىهتنملا يف

 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا اذكو ءالا/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا

 يف دضعلا لوق ليلدب ؛حيحصلا وه «ةيبرع وأ» هتبثأ امو .«ةيبرع وأ» حرشل ۸

 ها .٠..ثيدحلا ىنعم وأ «ةيبرعلاو «هقفلاب ملعلا اهنمو» :548/7 رصتخملا ىلع هحرش

 .ملعأ هللاو

 .ش :نم ةطقاس ةلَي» ةرابع

 .رهاظ أطخ وهو .«رضن» لدب «رظن» ش : يف
 هللا َرْضَن» :لوقي لڳ هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر - تباث نب ديز نع

 ٌبْرو .هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح ٌبْرَك هغلبي ىتح هظفحف ًاثيدح انم عمس ًاءرما
 . «هيقفب. سيل هقف لماح

 (8555) ثيدح ملعلا رشن لضف باب «ملعلا باتك يف ظفللا اذهب دواد وبأ هجرخأ

 ءاج ام باب «ملعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو تاقث هلاجرو ‹حیحص هدانسإو ./5

 .ةصق هيفو ."5/0 )7١565( ثيدح «عامسلا غيلبت ىلع ثحلا يف
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 .705/ يزملل فارشألا ةفحت رظنا .ملعلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو
 العو لجو زع هللا ةمحر ركذ يف «ملعلا باتك يف هحيحص يف نابح نبا هجرخأو
 .ةصق ركذو ٠١٤/١. (59) ثيدح «هنع احيحص اثيدح لب ىفطصملا ةمأ غلب نم
 همهفي مل نمو «همهف نمل ثيدحلا ةياور باب «ملعلا باتك يف نآمضلا دراوم رظناو
 .۷٤ص (۷۲) ثيدح

 هجرخأو )۲۳١( 84/١. ثيدح املع غلب نم باب ءةمدقملا يف هجام نبا هجرخأو
 .188/8 هدنسم يف دمحأ مامإلا

 ۷١/١. ءاملعلاب ءادتقالا باب ةمدقملا يف يمرادلا هجرخأو
 نيرشع نم رثكأ هاور دقف ءرتاوتلا دح غلبت ةريثك قرط نم ثيدحلا اذه يور دقو
 نباو «يردخلا ديعس وبأو «ريشب نب نامعنلاو «سنأو «دوعسم نبا :مهنم ايباحص
 هّللا يضر مهريغو ءءادردلا وبأو ءرباجو «سابع نباو «ةريره وبأو .ذاعمو «رمع

 هامس باتك يف ثيدحلا اذه قرط دابعلا دمح نب نسحملادبع خيشلا ةليضف عمج دقو

 .«ةياردو ةياور «'؟يتلاقم عمس اءرما هللا رضن» :ثيدح ةسارد»

 مامإلاو نابأ نب ىسيعل ًافالخ «سايقل افلاخم هربخ ناك اذإ يوارلا هقف ًاضيأ طرتشي ال
 .بجاحلا نبا لاق امك ةفينح يبأل سيلو «يسوبدلا ديز يبأ
 نم انركذ ام نأ ملعاو» :54١ص قيقحتلا ةياغ يف يفنحلا يراخبلا زيزعلادبع لاق
 هراتخاو نابأ نب ىسيع بهذم .سايقلا ىلع هربخ ميدقتل يوارلا هقف طارتشا
 .نيرخأتملا رثكأ هعباتو ءايارعلا ربخو ةارصملا ثيدح هيلع جرخو «ديز وبأ يضاقلا
 يوارلا هقف سيلف انباحصأ نم هعبات نمو «يخركلا نسحلا يبأ خيشلا دنع امأف
 نكي مل اذإ طباض لدع لك ربخ لبقي لب «سايقلا ىلع هربخ ميدقتلا طرشب
 رثكأ هيلإ لام :رسيلا وبأ لاق .سايقلا ىلع مدقيو ءةروهشملا ةنسلاو باتكلل افلاخم
 .ها .«ءاملعلا

 هذه» ۲۴/١: رائملا ىلع راونألا رون حرش يف يفنحلا يوهيملا يقيدصلا خيشلا لاقو
 «نيرخأتملا رثكأ هعباتو «نابأ نب ىسيع بهذم «ةلادعلاو هقفلاب فورعملا نيب ةقرفتلا
 ىلع ثيدحلا مدقتل ًاطرش يوارلا هقف سيلف ءانباحصأ نم هعبات نمو يخركلا دنع امأو
 ةنسلاو باتكلل افلاخم نكي مل اذإ ؛سايقلا ىلع مدقم لدع وار لك ربخ لب «سايقلا
 .ها .«ةروهشملا

 حتاوف .ه/١ حيضوتلا ىلع حيولتلا .ه١/١١ يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك :رظناو
 راحسألا تامسن .۳۳۳/۲ ريبحتلاو ريرقتلا . ۱۱١/۳ ريرحتلا ريسيت ١148/2. تومحرلا
 ١7١6. ص
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 لاَقَو .ُهْنِم ُهَعِمَس هنأ ىَلَع لمح “ي لاق : ُتِباَحَّصلا لاق اذ (ٌةَلَأْسَم)
 ت “7 2 ھر ر 5

 . “ةباحصلا ةلادع ىلع ىِيَبنُيف . ددرَتَم : ىضاقلا

 يف هِروُهظِل ؛ٌةّجحُح :دَكْكألاَك .ىَهَن وأ َرَمَأ ُهُيْعِمَس :َلاَك اإ (ٌةلَأْسَم)
  © KIرر ٨5

 )١( ال لدب «مالسلا هيلع» ش :يف .

 .؛ةباحصلا» لدب «يباحصلا» أ :ىف (۲)

 لاح نم رهاظلا نأل ؛هنم هعمس هنأ ىلع لمح لي هللا لوسر لاق :ىباحصلا لاق اذإ
 .ءاملعلا روهمج لاق هبو .هعمس اميف الإ كلذب مزجي ال هنأ يباحصلا

 كلذ يف بجاولا :ءاملعلا رثكأ لاقف» : 4٤٤ص ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 ١ .ها . اإ هللا لوسر نم هعمس يباحصلا نأ ىلع هلمح

 ذئنيحو «لامتحالل ؛ هنع هيوري نمم هعمس وأ « هنم هعمس نوكي نأ نيب دد رتم : ىنالقابلا ىضاقلا لاقو

 يف بجاحلا نباو ٠۴۲١/۲ ماكحإلا يف يدمآلا هبسن اذك .ةباحصلا عيمج ةلادع ىلع هلوبق ىنتبي

 رصتخم حرش يف يفوطلاو 2 ١٠٠٠-4494/ةدعلا يف ىلعيوبأو ءرصتخملا يفانهو « ١8ص ىهتنملا

 مهبقعتو « ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل لوقلا اذه ‹ ۲٠١ ص ةدوسملا يف ةيميت نباو « 184/7 ةضورلا

 عبت يضاقلا نع فنصملا هلقن يذلا اذهنأ ملعاو» : هلوقب(ب/1۸ةقرو)بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا

 هيف كي ملو «عامسلا ىلع لاق لمح : بيرقتلا يف يضاقلا هيلع صن يذلاو «هفرعن الو «يدمآلا هيف

 .ها .«ًافالخ اهيف دحأ نع ظفحأ الو لب ءًافالخ
 يف هتيأر يذلاو ءٌمهو وهو» :هلوقب ۳۷۴/١ طيحملا رحبلا يف ًاضيأ يشكرزلا مهبقعتو

 .«يرعشألا نع لوقلا اذه يكحو «عامسلا ىلع هنأب مزجلاو حيرصتلا «بيرقتلا» باتك

 ةدوسملا يف ةيميت نبا هنع هلقن امك ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاق لوقلا اذهبو

 1 .485/؟ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو 0750 ص

 لاق :لاق اذإ يباحضلا امأف» : ٠٠١١/۲ عماسملا فينشت نع ًالقن «ةياهنلا» يف يدنهلا لاق

 نع هتياور ريدقتبو لَو هنع ةياورلا يف هروهظل ؛ فالخ هيف هجتي ام لوبقم وهف وكي هللا لوسر
 .ها . ةردانف يعباتلا نع هتياور لامتحا امأو «مهتلادع توبثل ؛حداق ريغف «يباحصلا

 ۳۲٤/۲. يدمآلل ماكحإلا .454/4 يزارلل لوصحملا ٠۲۹/١ ٠١١. ىفصتسملا :رظنا

 رصتخملا نايب .(ب/1۸ ةقرو) بجاحلا عفر .۳۷۳ ص لوصفلا حيقنت حرش .٠٠۲ص ةدوسملا

 طيحملا رحبلا 8/7 ةضورلا رصتخم حرش .1۸/۲ رصتخملا ىلع دضغلا حرش 1١

 5 تومحرلا حتاوف ٠٠٠١. 4949/6 ةدعلا ٤۸۲/۲. رينملا بكوكلا حرش .4

 ٠٠١١/۲. عماسملا فينشت .۸۷٤ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .54/# ريرحتلا ريسيت

 . «هققحتا لدب «ققحت» أ :ىف (۳)

 3 .ش :نم ةطقاس «كلذ» ةظفل (4)



 . ديب :اَْلُق .ِرْيَغ َدْنِع َكِلَذَك سلو دمع هلأ لمتحَي :اوُلاَق
 و

 ")هتك مرح وأ «تجوأ أ 3 ھن ا ات أ : لاق اذا (ًةلأْسَم)
 مرح و بجوأ و ےھن و رم 1
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 لوصألا ءاملع نم مدقت نم قفتا» ٤٠4/١: صيخلتلا نع ًالقن ينالقابلا يضاقلا لاق
 طرتشي الو ءرمألا ىلع لمحي اذهف هي هللا لوسر رمأ :لاق اذإ يباحصلا نأ ىلع
 .ها . ةي هللا لوسر ظفل لقني نأ
 غابصلا نبا هاكح ام الإ ًافالخ هيف ملعأ الف» : ۱١۷/١ هتيفلأ ىلع هحرش يف يقارعلا لاقو
 اذهو ءهظفل انل لقني ىتح ةجح كلذ نوكي ال هنأ نيملكتملا ضعبو دوواد نع ةدعلا يف
 كلذ ىلع لديو «بوجولا يف يأ ةجح نوكي ال هنوكب اوديري نأ الإ «دودرم فيعض
 :لوقي نم مهنمو «هب رومأم بودنملا :لوقي نم سانلا نم نإف كلذب نيلئاقلل هليلعت
 .ها .«ملعأ هللاو .هجو هل ناك مهدارم كلذ ناك اذإو ءًاضيأ هب رومأم حابملا
 نأ الإ ءدوواد مالك ليوأتل هجو الف» : ١ راكفألا حيضوت يف يناعنصلا لاقو
 .ها .ةرخآ ثحبف «باجيإلل سيل رمألا نأ :لوصألا يف هبهذم نوكي
 نم ًائيش دقتعا هنأ لمتحي اولاق» :(ب/64 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .ها .ةهريغ دنع كلذ سيلو ًايهن وأ ًارمأ غيصلا
 ةغل عاضوأب هتفرعمو «يباحصلا ةلادع نأل ؛ديعب لامتحالا اذه نأب بجاحلا نبا باجأ
 : رظنا .قافولا عضوم يف الإ يهنلا وأ ءرمألا هقالطإ مدع يضتقي فالخلا عضاومو «برعلا
 .1۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷۲۲/١. رصتخملا نايب .(ب/54 ةقرو) بجاحلا عفر
 .۲۷۹ص لوخنملا .404/5 صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه نع مالكلا ليصفت رظنا
 عفر ۳۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا .445/4 يزارلل لوصحملا ٠١١/١. ىفصتسملا
 .58/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١/١. رصتخملا نايب .(ب/64 ةقرو) بجاحلا
 ةدوسملا .141/؟ ةضورلا رصتخم حرش ۲۳۹/١. ةهزنلا عم ةضورلا ١44/1. ليصحتلا
 .تومحرلا حتاوف .اهدعب امف 447/1 رينملا بكوكلا حرش ٠٠٠١/۳. ةدعلا .؟9"ص
 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ٠. ۲ عماسملا فينشت .1۹/۳ ريرحتلا ريسيت 51
 راكفألا حيضوت ۱۲۸/١. هتيفلأل يقارعلا حرش .640ص بيطخلل ةيافكلا .488ص
 .7؟8ص ينامألا رفظ ۲٤۷/١. يناعنصلل

 ماكحإلا ۳۹۲/١. لوصفلا ماكحإ ٠١١/١. ىفصتسملا :يف نيرثكألا نع ةياكحلا رظنا
 .44ص حالصلا نبا ةمدقم .047ص ةيافكلا .88ص ىهتنملا ."56/؟ يدمآلل
 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .427ص ىهتنملاو ,(ب/ه4 ةقرو) بجاحلا

 -ءيش ةلمجلابو ی وأ مرح وأ ءاذك بجوأ وأ ءانيِهت وأ ءانرمأ : يباحصلا لاق اذإ
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 اًهِقَمَحَت يف هروُهْظِل ؛ٌةّجُح :رككألاق ءاَذَك ِةَكّسلا نم :َلاَق اّذِإ (ةلأْسَم)

 Cs یخ ركل ًافالخ ُّكَع
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 نأ يف رهاظ هنإف: ؛ةجح هنأ ىلع رثكألاف «هلعاف َّمَسُي مل ام ةغيصب ماكحألا نم

 «يلازغلا :لاق هبو .حيبملاو «مّرحملاو «بجوملاو ‹«يهانلاو ءرمآلا وه هيل يبنلا

 «ىلعي وبأو «بجاحلا نباو «ناهرب نباو «يدمآلاو «يزارلا رخفلاو «يزاريشلاو

 , هاكحو «مامهلا نبا مهيرخأتم نمو «ةيفنحلا نم نيمدقتملا ةماعو «يدادغبلا بيطخلاو

 .ملعلا لهأ رثكأو «ثيدحلا باحصأ نع حالصلا نبا

 لوصفلا ماكحإ 151/١. ىفضتسملا ."”١ص ةرصبتلا ٤٠١/١. صيخلتلا :رظنا

 ."؟0/؟ يدمآلل ماكحإلا .4/!44 لوصحملا 1۹۸/١. لوصألا ىلإ لوصولا 9

 حرش .49ص حالصلا نبا ةمدقم .547ص ةيافكلا .54/# ريرحتلا ريسيت .4947/# ةدعلا

 .اهدعب امف ٥٠٤۲ص راكفألا حيضوت ه0 (ةركذتلاو ةرصبتلا) هتيفلأ ىلع يقارعلا

 .؛لَمَتْحُم» لدب «ُلَمَتُْي» ش أ : : يف
 .؟طابنتسا نع وأ» لدب «طابنتسالا نم وأ» أ : : يف

 مامإو «يفريصلاو «دوادو «ينالقابلا يضاقلا :مهنم نييلوصألا نم ةعامج بهذ

 نم عنملا ىلإ ةيفنحلا نم صاصجلاو «يخركلاو «يليعامسإلا ركب وبأو «نيمرحلا

 هنوك نيبو لَك يبنلا ىلإ افاضم هنوك نيب ددرتم كلذ نأ ىلإ مهنم اريصم «كلذ

 نع كلذ لاق دق نوكي نأ نيبو «ةمئألا ضعب وأ ءةمألا وأ «باتكلا لا را ىلإ ًافاضم

 رومأم سايقلا بجوم نأ ىلع ءانب ؛عرشلا بحاص ىلإ هفاضأو «سايقلاو طابنتسالا

 نوكي الو لب ءاي يبنلا ىلإ ًافاضم نوكي ال لمتحاو لمتحا اذإو ؛عراشلا نم هعابتاب

 .ةجح

 يزارلل لوصحملا ۳۹۲/١. لوصفلا ماكحإ ١//417. ناهربلا ٤٠۴/١. صيخلتلا :رظنا

 راكفألا حيضوت .(ب/۸٦ ةقرو) بجاحلا عفر ۳۲٠/۲. يدمآلل ماكحإلا . ٤4

 .۲۲۸ضص ينامألا رفظ .اهدعب امف ٥٤۲ص

 ًافالخ هنع اهققحت يف هروهظل ؛ةجح رثكألاف .اذك ةنسلا نم يباحصلا لاق اذإ

 مهنع هاكح امك نيققحملاو «ينالقابلا يضاقلاو « يريشقلا نباو «يفريصلاو «يخركلل

 دقف ءاذك ةنسلا نم :يباحصلا لاق اذإ) :لاق ثيح ١//4١7: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ

 نع لقنلا ىلع لومحم اذه هلوق نأ ىلإ نوبهاذ بهذف ءءاملعلا هيف ددرت

 رعشُت تقلطأ اذإ ةنسلا نإف ؛اذك لك هللا لوسر لاق :لاق هنأك اک هللا لوسر

 .مالسلا هيلع لوسرلا ثيدحب
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 ىف هروهظل كح : ةككألاَف ءاوُناَك وأ 20م َّئ :ّلاَق اإ (ًةَلأْسَم)

 . "0ةَعامَجْلا لَمَع

 کک طظ قيرطلا نال :اتلف .":هَفَلاَخُمْلا ٍتَعاَس اَمَل ءَناَك ول :اوُناَق
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 . لا ٍدِجاَوْلا

(1) 

(۲) 

(۳ 
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 الف «نانتسالاو ننسلا نم ةذوخأم يهو «ةقيرطلا يه ةنسلا نإف ؛اذه نوققحملا ىبأو

 ةعيرش ىلإ هاوتف بسني تفم لكو «ىوتفلا ىلع هلاق ام لمحي نأ عنتمي
 ؛ًاداهتجاو ًاطابنتسا نوكي دقو ءًالقن نوكي دق ىوتفلا دنتسم مث ةي هللا لوسر
 .ها .«هل لصأ ال ددرتلا عم ةياورلاب مكحلاف

 صيخلتلا :رظنا .ةلأسملا هذه يف اهسفن يه ةقباسلا ةلأسملا يف لاوقألا نم لقن امو
 ماكحإلا ٤٤١/٤. يزارلل لوصحملا ۳۹۲/١. لوصفلا ماكحإ 410/١. ناهربلا . 1/7
 .اهدعب امف 740 ص راكفألا حيضوت .(ب/548 ةقرو) بجاحلا عفر ۳۲٠/۲. يدمآلل
 .75؟8ص ینامألا رفظ

 .ش :اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«اذك» ةدايزب «اذك لعفن» ش : یف

 :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق امك «نولعفي اوناك وأ «لعفن انك :يباحصلا لاق اذإ
 1 :لاوقأ هيفف .ليلقلا يأ .«هفاتلا ءيشلا يف نوعطقي ال اوناك»
 لاق هبو .ةجح مهلمعو ؛عيمجلل ريمضلا نأ يف رهاظ هنأل ؛ةجح هنإ :لوألا لوقلا
 بجاحلا نباو «يروباسينلا مكاحلاو «يدمآلاو «يزارلا رخفلا قلطأ اذك .نورثكألا

 / .ِلكَي يبنلا دهعل هفضي مل نإو ءيدنهلاو
 الإو ءًاعوفرم نوكيف هي يبنلا نمز ىلإ فيضأ اذإ الإ ةجح نوكي ال :يناثلا لوقلا
 .فوقوم وهف
 نبا هححصو «لوصألاو هقفلا باحصأو «نيثدحملا نم روهمجلا ىلإ يوونلا هازعو
 .يفوطلاو يوونلاو حالصلا

 يطويسلا لاقو .يليعامسإلا ركب وبأ مامإلا لاق هبو .ًاقلطم فوقوم هنإ :ثلاثلا لوقلا
 .ها .«ًادج ديعب وهو» ۱۸١/١: يوارلا بيردت يف
 .ةيفنحلا لاق هبو .عامجإلا ظافلألا هذه رهاظ نإ : عبارلا لوقلا
 ماكحإ .۳۲۷/۲ يدمآلل ماكحإلا .4594/4 يزارلل لوصحملا 151١/١. ىفصتسملا :رظنا
 نايب .(ب/58 ةقرو) بجاحلا عفر .٥۴۷ص لوصفلا حيقنت حرش 94/١". لوصفلا
 .اهدعب امف 1۹/۳ ريرحتلا ريسيت .484/؟ رينملا بكوكلا حرش .۷۲۰/۱ رصتخملا
 186/١. يوارلا بيردت .48ص حالصلا نبا ةمدقم ١1517/١. تومحرلا حتاوف
 .ش :اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«انظ» ةدايزب «انظ ةفلاخملا تغاس امل» ش :ةرايع

 .لصألا (م) :اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«و» ةدايزب .«صنلاو» :(م) لصألا يف
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 ٌةَءاَرِق وأ هيلع ُهَتَءاَرِق وأ خْيسلا ٌةَءاَرِق ة :يباخشلا ريع ُدَنَتْسُمو رو

 ا رام زأ راج زأ ولع وری

 ينط ّن ٌقيِرطلا لالا :- فنصملا لوق يفو» ۷٠١/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق )«

 قف

(۳) 

(4) 

 )0ه(

 يف ال لوسرلا نع ةياورلا ةيفيك بتارم يف مالكلا نأل ؛رظن  «صْقلا حاولا ربك

 وأ «لعفن انك :يباحصلا لوق روهظل ؛هنايب يف لاقي نأ ىلوألاو .عامجإلا نع ربخلا
 ؛ريكن ريغ نم «لعفلا كلذب مالسلا هيلع لوسرلا ملع عم دارأ هنأ يف «نولغفي اوناك

 .ها .«ةجج نوكيف

 «ثيدحت وأ ءالمإ ىلإ مسقني عامسلاو .عامسلاب حلطصملا ءاملع دنع ىمسي ام وهو

 ةياورلا عاونأ تاجرد عفرأ وهو «هباتك نم ةءارقلا وأ .خيشلا ظفح نم ناك ءاوسو

 راكفألا حيضوت .١۴٠ص حالصلا نبا ةمدقم .(أ/59 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا

 فالتخا بابسأ .٥٠ص ةبهش يبأ خيشلل طيسولا .476ص ينامألا رفظ .

 ٠١١/١. نيثدحملا

 «ئراقلا ظفح نم خيشلا ىلع ةءارقلا :وه ضرعلاو .ًاضرع ىمست خيشلا ىلع ةءارقلاو

 يدي نيب باتك نم وأ

 حالصلا نبا ةمدقم .(أ/59 ةقرو) بجاحلا عفر .١7ص ضايع يضاقلل عاملإلا :رظنا
 بابسأ .458ص طيسولا .476ص ينامألا رفظ ۱۸۷/١. راكفألا حيضوت .۱۳۷ص
 ١187/١. نيثدحملا فالتخا

 يف ضايع يضاقلا لاق .ًاضيأ اضرع ىمست خيشلا ىلع هريغ ةءارقب يوارلا عامس
 يف تأرق وأ ءعمست تنأو كريغ وأ «ئراقلا تنأ كنك ءاوسو» :٠۷ص عاملإلا

 .ها «هلصأ كسمي وأ «هيلع ْأَرْقُي ام ظفحي خيشلا ناك وأ «ظفح نم وأ «باتك

 .نذإلاو «ةزاجإلا بلط :يأ زاجتسا :لاقي «نذإلا :ةغللا يف ةزاجإلا

 هتلعج :يأ دقعلا تزجأ :هنمو «هذفنأ :هزاجأ» 1١5/١: رينملا حابصملا يف ءاج

 ٠٤١/١. طيسولا مجعملا .١17/؟ طيحملا سوماقلا :رظناو .«اذفان

 نأ ريغ نم اباتك وأ اثيدح هنع يوري نأ بلاطلل ثدحملا نذإ يهف :حالطصالا يف امأ
 ينع يورت نأ كل تزجأ وأ ‹كتزجأ :هل لوقي نأك .هيلع أرقي وأ «هنم كلذ 5

 «كلذ بجومب هنع يوريف «ملسم حيحص نم ناميإلا باتك و أ «يراخبلا حيحص

 .يتأيس امك عاونأ يهو .امهدحأب وأ ءىلعأ وهو «هظفلو هطخب امإ هل هتزاجإ نوكتو
 حتف .١١٠ص حالصلا نبا ةمدقم .(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر .88ص عاملإلا :رظنا
 ةبهش يبأل طيسولا .4875ص ينامألا رفظ .19/؟ راكفألا حيضوت .59/؟ ثيغملا
 ٠١۸/۱. نيثدحملا فالتخا بابسأ .556ص نيثدحملا دنع دقنلا جهنم ٠١١. ص

 =ثيدح يف هنمو ءهاطعأ اذإ هايإ هلوان :لاقي .هاطعأ اذإ ءيشلا لوان نم :ةغل ةلوانملا

۸ 



 .[برل1] / . يوري امہ ُهتَباَتك وأ

(1) 

(۲) 

 حيحص يف يورملا مالسلاو ةالصلا امهيلعو انيبن ىلع رضخلاو ىسوم انديس ةصق
 أ _ امهولمحف» ٠۲۳٠/١ ۲۳٤١: يوونلا حرشب ملسم حيحصو 540/١ يراخبلا
 .ةرجأو ءاطعإ يأ .ةِلْوَّن ريغب ةئيفسلا يف - رضخلاو ىسوم

 طيسولا مجعملا .198ص يناجرجلل تافيرعتلا .۸۲۹ص بغارلا تادرفم :رظنا

 . ۸۷٤ص ينامألا رفظ ۲ . 

 ًاحيرص هب هتزاجإ عم هتايورم نم ًائيش تبلاطلا خيشلا ءاطعإ يهف : : حالطصالا يف امأ

 .ةيانك وأ

 :عاونأ ةثالث ىلع ةلوانملاو

 اهعفرأ عونلا اذهو .ةخسنلا نم نيكمتلا عم ةزاجإلاب ةنورقملا ةلوانملا :لوألا عونلا

 .قالطإلا ىلع

 خيشلا ضرعي نأك .ةخسنلا نم نيكمت ريغ نم ةزاجإ عم ةلوانم :يناثلا عونلا

 دنع خيشلا هكسمي مث «هنع هب ثيدحلا يف هل نذأيو «بلاطلل هلوانيو «هباتك

 هلمحت ام ىلع بلاطلا ءاوتحا مدعل ؛قبس امع دعاقتي عونلا اذهو .هنم هنكمي الو

 .هنع هتبيغو

 يثيدح نم اذه» :هذيملتل خيشلا لوقي نأك .ةزاجإلا نم ةدرجملا ةلوانملا :ثلاثلا عونلا

 .كلذ وحن وأ .«ىنع هتياور كل تزجأ وأ «ىنع هورا» :هل لوقي الو ««یتاعامس وأ

 هوزاجأ نيذلا نيثدحملا ىلع نييلوصألاو ءاهقفلا نم دحاو ريغ هباع عونلا اذهو
 .هب ةياورلا اوغوسو

 نبا ةمدقم .44”ص ةيافكلا .(//58 ةقرو) بجاحلا عفر .۸۳ - ۸۲ص عاملإلا :رظنا
 ١٠١9/5 ١١١. ثيغملا حتف . ۱۹۳ص حاضيإلاو دييقتلا .اهدعب امف 156 ص حالصلا

 ۱١۹۷/١ _ ٠۷١. نيثدحملا فالتخا بابسأ .اهدعب امف 45/5 يوارلا بيردت

 .«امب» لدب كاملا أ : یف

 بلاطلا ىلإ خيشلا بتكي نأ :يهو .ةتاكملاب نيثدحملا حالطصا يف ىمسي ام وهو
 اذإ ام كلذب قحتليو .رضاح وهو كلذ هل بتحب وأ «هطخب هثيدح نم ًائيش بئاغ وهو

 .هيلإ هنع كلذ هل بتكي نأب هريغ رمأ

 :ناعون ةبتاكملاو
 كل تزجأ» :هل بتك نمل خيشلا لوقي نأك .ةزاجإلاب ةنورقملا ةبتاكملا :لوألا عونلا
 .ةزاجإلا تارابع نم كلذ وحن وأ .«كيلإ هب تبتك ام وأ كل هتبتك ام

 ةبتاكملاب ةياورلاو .ةزاجإلاب ةنورقملا ةلوانملاب هيبش ةوقلاو ةحصلا يف عونلا اذهو

 .سيفنلا نبا هب حرص امك فالخ الب ةحيحص ةزاجإلاب ةنورقملا
 -ثيدحلا مولع يف حالصلا نبا لاق .ةزاجإلا نم ةدرجملا ةبتاكملا :يناثلا عونلا
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 «لاق» :لاق ُهَعاَمْسِإ ْدِصْفَي ْمَل اَذِإ هنأ الإ ءٌحَصألا ىَلَع اًمالغأ لوألا 3 0 ماسه 0 d~ of ت 2 مس ست م2 ت 4 2 4
 7 ا كبس «o o> ء[2 ر و ر رق جا رے
 بجوي ام الو ٬ريجن ٍرْيَغ نِم هيلع هَنَءاَرِقَو .(هتعمسو «ٌربخاو «كدحو

 د 0 ها - ٤ o٦ “%1 2 5 مخ 0 ٤ ر
 ضعْبِل افالخ «هب لوُمْعَم “ربع وا «ةلمغ وأ ءواَركإ ْنِم اتوكس

٠. 0 - 4 eo 0 3 33 9اتدح» :لوقَيف .ٍةّحّصلا َماَهيِإ هيف َْنأِلَو ؛ُهْريِرْفَت َفْرْعْلا نأل ؛ "”ةّيرِهاظلا چ 0 ما 3 ت » 
 عا اس سرس

2 

 و

 َةَّمِئألا نع ُمِكاَحْلا ُهَلَقَتَو ص ألا ىَلَع اَقَلَطُم و اَدَتَقُم «اَنَرَبْخَأ»َو

 دجوي ام ًاريثكو «ثيدحلا لهأ نيب روهشملا  اهزاوج يأ  حيحصلا وهو» :۱۷۳ص =
 .اذه هب دارملاو .«نالف انثدح لاق :نالف ّيلإ بتك» :مهلوق مهتافنصمو مهديناسم يف

 ىنعمب يؤق راعشإ اهيفو .لوصوملا دنسملا يف دودعم مهدنع هب لومحم كلذو

 .ها .«ىنعم ةزاجإلا تنمضت دقف اظفل ةزاجإلاب نرتقت مل نإو يهف «ةزاجإلا

 .09١"ص حالصلا نبا ةمدقم .(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفر ۸٤. - ۸۳ص عاملإلا :رظنا

 طيسولا .4856ص ينامألا رفظ .ه۸ 08/5 يوارلا بيردت .177١/؟ ثيغملا حتف

 ١۷١. ۔ ۱۷١/١ نيثدحملا فالتخا بابسأ . ۱۱۲ص

 يف امل قفاوملا وهو «ش ءأ :نم هتبثأ امو .«امهريغ» لدب «اهريغ» (م) لصألا :يف )١(

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو :(أ/54 ةقرو) بجاحلا عفرو ۷۲۷/١« رصتخملا نايب

 هكذا

 لمعلا بجي ةزاجإلاب ةياورلا زوجت امك هنإ مث» :84١ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاق (۲)

 هب لمعلا بجي ال هنإ :مهعبات نمو «رهاظلا لهأ نم لاق نمل ًافالخ ءاهب يورملاب
 لاصتا يف حدقي ام ةزاجإلا يف سيل هنأل ؛لطاب اذهو .لسرملا ىرجم راج هنإو

 .ها .«ملعأ هللاو .هب ةقثلا يفو ءاهب لوقنملا

 ىلع ًاديقمو ًاقلطم انربخأو انثدح :لوقيف»:أ :ةرابعو .«و» لدب «وأ» ش :ىف (۳)

 .هتبثأ ام فالخب «ًاديقم» ىلع «ًاقلطم» ميدقتب .."حصألا

 ينالقابلا ركب يبأ مامإلا نع هدنسب 478 4779 ص ةيافكلا يف يدادغبلا بيطخلا ىور )٤(

 هنع تكس وأ هب هل رقأ اذإ «خيشلا ىلع ثيدحلا ئراق يف سانلا فلتخا» :لاق هنأ

 وأ ءاذكب ثدحي ًانالُف تعمس :لوقي نأ زوجي له «هب هرارقإ ماقم موقي اتوكس
 لاقو .دييقت ريغب هل زوجي :مهضعب لاقف ؟كلذ هل غوسي ال مأ ءاذكب نالف ينثدح

 وه اذهو «ينربخأ الو «ينثدح الو ءًانالف تعمس :لوقي نأ زوجي ال :نورخآ

 هتعمسو :لئاقلا نأو ءهب قطن ثدحملا نأ ديفي «ٌتعمس :هلوق رهاظ نأل ؛ حيحصلا
 نأل ؛انربخأو انثدح :هلوق رهاظ كلذكو «بذكلاب رابخإو «لطاب كلذو ءهظفل ىكحي

 ديعبب سيلو «هل لصأ ال ام كلذو .هب ربخأ امب ثدحو قطن هنأ :ديفي كلذ رهاظ
 عهثيدحو «هرابخأو «هظفل عامس .ماهيإ دصقي ال هنأ هلاح نم ملع نمل كلذ زاوج اندنع
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 هيف ريع ٌارقو . عبرا

(01) 

 قفز

 : دككأألاَو 2""اًهِزيِوْجَت ىَلَع : رئْكَألاَف ءَنّيعُمْلا ٍدوُجْوَمْلِل ٌةَراَجِإلا ا و

 هب َّيقأ هنأو « «عمسي وهو هي هيلع ئرق هنأ ىنعم ىلع كلذ لمعتسي امنإ هنأو ءهظفل نم

 نإ امأف «سابلإلاو هيومتلا دصقي ال ًالدع ةقث ناك اذإ «هب رقم توكس هنع تكس وأ
 ها .«كلذ هل غسي ملو «هثيدح لبقي مل كلذ دصقب فرع

 همالك ركذ ريغ نم ةلاحإلا ىلع ترصتقا 55١. - ٠٠۲ص ثيدحلا مولع ةفرعم يف

 .ليوطتلا ةيشخ ؛ليوطلا
 فالتخا بابسأ ٤۸/۲. يوارلا بيردت .157؟  ١١١ص حاضيإلاو دييقتلا :رظناو
 .1 688 ١65/١ نيثدحملا

 نب دمحم هللادبع نب دمحم هللادبع وبأ «نيثدحملا مامإ ؛ريبكلا ظفاحلا :وه مكاحلا -

 اريغص ثيدحلا بلط .عّيبلا نباب فرعي «يروباسينلا ينامهطلا يّبّصلا ميعُت نب هيودمح
 .خيش يفلأ نم عمسف رهنلا ءارو امو «ناسرخ يف لاجو لحر «هلاخو هيبأ ءانتعاب
 يبأب هقفتو .قئالخو «يليلخلاو يقهيبلاو «سراوفلا يبأ نباو .«ينطقرادلا هنع ثدح

 قح هب فراعلا «ثيدحلا يف هرصع مامإ ناكو .ةريره يبأ نباو ءيكولعصلا لهس

 .ه406 ةنس رفص يف يفوتو ه 7١" ةنس لوألا عيبر يف دلو .ةقث احلاص «هتفرعم
 تارذش ۳ يبهذلل ظافحلا ةركذت ٤۷۳/١. دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا

 ظافحلا تاقبط 5١. ص ةفرطتسملا ةلاسرلا .508/# لادتعالا نازيم .175/# بهذلا

 4١١. 4 ١٠ص يطويسلل

 :نيمسق نّيعملا دوجوملل ةزاجإلا مسقنت
 نّيعم صخشل خيشلا :لوقي نأك كلذو .نّيعم يف نّيعمل نّيعم نم ةزاجإ :لوألا مسقلا
 لاح ««بتكلا هذه وأ باتكلا اذه ينع يورت نأ كتزجأ» :مهنايعأب صاخشأ وأ
 .ةزاجإلا ماسقأ ىلعأ وهو .باتكلا اذهب نيملاع امهنوك

 رصق دقو .اهب لمعلاو ةياورلا زاوج لمعلا هيلع رقتساو روهمجلا هلاق يذلا حيحصلاو
 عاملإلا يف ضايع يضاقلا لاق ثيح ءاهيلع ةحصلا  ه4هالت - ينبطلا ناورم وبأ
 نأ هلف «هل زاجأ ام زاجملل زيجملا نيع اذإ يدنع ةزاجإلا حصت امنإ» 5١: 89ص

 فالخي ءاقلاخم تيأر امو «قرشملا لهأ تازاجإ تيأر اذه ىلعو .ينثدح :هيف لوقي
 .«خيشلا لوصأب هتخسن ةلباقم ريغل اذه يف جاتحي الو ءزاجأ ام ٌمسُي ملو مهبأ اذإ ام
 .هآ

 .هولبقو ءاملعلا هنسحتسا يذلا وه ةزاجإلا نم مسقلا اذهو
 اذه صيخلت» : ٠4٤ص هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلادبع نبا ظفاحلا مامإلا لاق

 نوكيو ءاهلوانتي فيك فرعي ءاهب قذاح ةعانصلاب رهامل الإ زوجت ال ةزاجإلا نأ بابلا
 .ها .«كلذ يف لوقلا نم حيحصلا وه اذهف «هدانسإ لكشي ال فورعم نّيعم ءيش يف
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 ؛ قاما ««ينابنآ»و ءاَدَكَمُمَو ١ :ْمُهْضْعَبَو . اًقَلَطُم “يربو «ينثّدَح» عْنَم ىَلَع

 eens ا یف

(1) 

 ريجملا ناك اذإ ةزاجإلا نسحتست امنإإ : ٤٠٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا مامإلا لاقو

 لهأ هل لهأتي صيخرتو عسوت ت اهنأل ؛ملعلا لهأ نم هل زاجملاو ءزيجي امب اًملاع
 .مها «اهيلإ مهتجاح سيسمل ؛ ملعلا

 تزجأ :نيعم صخشل خيشلا لوقي نأ لثم .نّيعم ريغ يف نّيعمل ٌةزاجإ :يناثلا مسقلا

 .يتافنصمو يتاعومسم نم كدنع ص ام وأ «هيورأ ام ينع يورت نأ كل

 امك اهب ةياورلا اوزاجأ روهمجلا نأ الإ ءهقباس نم ىوقأ مسقلا اذه يف فالخلاو

 .اهب لمعلا اوبجوأ
 ٍتححَصو «هزاوج حيحصلاو» :47 ١4ص عاملإلا يف هّللا همحر ضايع يضاقلا لاق

 ءاهقيقحتو هتاعومسمو خيشلا تاياور نييعت :نيئيش حيحصت دعب هب لمعلاو ةياورلا
 .ها .«اهل يوارلا بتك ةقباطم ةحصو

 ربلادبع نبال هلضفو ملعلا نايب عماج .۹۲ - 88ص ضايع يضاقلل عاملإلا :رظنا

 .57 ۔ ٠٠/۲ هتيفلأل يقارعلا حرش .اهدعب امف ٤١٠ص حالصلا نبا ةمدقم .١48ص
 فالتخا بابسأ ١". 79/5 يوارلا بيردت .51 - 1/۲ يواخسلل ثيغملا حتف

N - IW نيثدحملا 

 «انربخأ»و «انثدح» قالطإ زاوج ىلإ ينابّزَملا هللادبع وبأو «يناهفصألا ميعُت د وبأ بهذ

 جيرج نبا نع ١2؟8ص عاملإلا يف ضايع يضاقلا هاكحو .ةدرجملا ةزاجإلا يف

 6.51/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هححصو .نيمدقتملا نم ةعامجو

 لمع هيلع يذلا راتخملاو حيحصلاو» ۱۷١: - ١7١ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاق

 «انريخأ»و «انثدح» قالطإ نم عنملا :عرولاو يزحتلا ٌلهأ راتخا هايإو ءروهمجلا

 :لوقيف تارابعلا هذه ديقي نأب هب رعشت ةرابعب كلذ صيصختو .تارابعلا نم امهوحنو

 انربخأ وأ «ةلوانم انربخأ «ةزاجإ انربخأ وأ ءازاجيإو ةلوانم نالف انثدح وأ ءانربخأ»

 :لوقي وأ .«هنع هتياور نم يل قلطأ اميف وأ «هيف يل نذأ اميف وأ ءهنذإ يف وأ ءانذإ

 نم كلذ هبشأ امو .«نالف ينلوان وأ ءاذكو اذك نالف ينزاجأ وأ «نالف ىل زاجأ» 0

 ءهنم فرط وأ سيلدتلا نم اهيف اوملسي مل تارابعب ةزاجإلا موق صصخو .تارابعلا

 ءاظفل ةزاجإلاب ههفاش دق ناك اذإ «ةهفاشم انربخأ» :ةزاجإلا ىف لوقي نم ةرابعك

 دق ناك اذإ «هباتك يف وأ ءّىلإ بتك اميف وأ ءةباتك نالف انربخأ» :لوقي نم ةرابعكو
 نع ولخي الف نيرخأتملا نيثدحملا نم ةفئاط كلذ يف هفراعت نإو اذهف .هطخب هزاجأ
 ثيدحلا كلذ هيلإ بتك اذإ امب هابتشالاو كارتشالا نم هيف امل ؛سيلدتلا نم فرط

 هيلع ةءارقلاو ءديدشتلاب هانرّبخ» :هلوقب ةزاجإلا صصخ هنأ ىعازوألا نع دروو .هنيعب

 دوهو «ةزاجإلا يف ءانأبنأ» قالطإ ىلع نيرخأتملا نم موق حلطصاو .«انربخأ» :هلوقب
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 ةمألا عيِمَجِلَو . "9[هللا اَمُهَمِحَر] ف َفُّسوُي وُبَأَو ةَفيِيَح وُب اَهَعَتَمَو

 ٌدَجوُي ْنَم وأ ءِنالُق لسن يِفَو ٠ .اًهلْئِم اهبل ؛ ؛ "يوب هالا :َنيِدوُجْوَمْلا

 اميف موقلا دنع «انآبنأ» ناك دقو ««ةزاجإلا يف ةزاجولا» بحاص ركب نبا ديلولا رايتخا =
 :لوقي ناك ذإ يقهيبلا ركب وبأ نقتملا ظفاحلا احن اذه ىلإو «انربخأ» ةلزنمب مدقت
 .ها . «نيرخأتملا حالطصال ةياعر ًاضيأ هيفو .«ةزاجإ نالف ينأبنأ

 هبحاصو ةفينح يبأ مامإلا ىلإ ًاقلطم ةزاجإلا عنم ةبسن يف ٌّيدمآلا بجاحلا نبا عبات )١(
 لاق ثيح .ةيفنحلا ءاملع هررق امل فلاخم امهيلإ هابسن امو «هللا امهمحر فسوي ىبأ

 ذإ ةرورضلل ؛ةزاجإلل ةلمجلا يف ةحصلا حصألاو» : ٠٠١/١ توبثلا ملسم حراش
 دمحمو ةفينح يبأ نيمامإلا دنع طرتشي نكل .ننسلا رثكأ لاطبإ ىلإ يدؤي اقلطم عنملا
 .ها .«فسوي يبأ لوق سايق يف امل ًافالخ «هب زيجأ امب هل زاجملا ملع
 يف امب ًاملاع زيجملا ناك نإ راتخملا» :: 7 ماظنلا عيدب يف يتاعاسلا نبا لاقو

 ءدمحمو ةفينح يبأ دنع تلطب الإو ةياورلا تزاج ؛ًاطباض ًامهف هل زاجملاو «باتكلا

 .هيف ام ملع نإف ءهلثم ىلإ يضاقلا باتك نم ًاجيرخت ؛فسوي يبأ دنع تحصو

 .ها .«اهل اظفحو ةنسلل انوص ؛هالاق ام طوحألاو «هدنع ال امهدنع طرش

 ريبحتلاو ريرقتلا .44/" ريرحتلا ريسيت .55/* يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك :رظناو
."¥o/r 

 يبأ بحاص «ةاضقلا يضاق «بيبح نب ميهاربإ نب بوقعي مامإلا وه :فسوي وبأ -

 «ديشرلاو ,يداهلاو ‹يدهملا : ءافلخلا نم ةثالثل ءاضقلا ىلوت .دهتجملا هيقفلا « ةفينح

 سابل ريغ نم لوأو «ةاضقلا يضاقب يعد نم لوأ وهو «هلجيو همركي ديشرلا ناكو
 نم لوأ وهو ءراطقألا يف ةفينح يبأ بهذم رشن ىلع دعاس يذلا وهو «ءاملعلا
 «رداونلا»و «يلامألا» هلو .اهرشنو لئاسملا ىلمأو ةفينح يبأ بهذم ىلع بتكلا عضو
 180/٠١. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :يف هتمجرت رظنا .ه 1۸۲ ةنس يفوت .«جارخلا»و
 .471/8 نايعألا تايفو .776ص ةيهبلا دئاوفلا .١۸ص مجارتلا جات

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 ١ .۷۲۹/۱ رصتخملا

 أ :خيشلا لوقي نأ لثم :نّيعم ريغل نّيعم نم ٌةزاجإ :وه ةزاجإلا نم مسقلا اذه (۳)
 .يتايورمو باتكلا اذه ينامز لهآ وأ ءدحأ لك وأ «نيملسملا
 نباو «يربطلا بيطلا وبأ يضاقلاو «بيطخلا ركب وبأ :قالطإلا اذه ىلع اهزاجأو
 وبأو ءدشر نب ديلولا وبأو ءيفّلّسلاو ءراطعلا ءالعلا وبأ ظفاحلاو «باتع نباو ءهدنم
 .نوريخ نب لضفلا

 =هب ىدتُقُي نمم دحأ نع عمسن ملو ءرن ملو» :١٠٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاق
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 ١ خ0 ىلا o .ب 2
 ٤ ”ٌحِضاَو فالخ «ووحنو «ٍنالف نب نم

 م o 2 50 ؟ مور هَ 001

 هَل ندا دقو .2 وأ لع دعب الإ ىوري م ُلْدَعْلا أ َدِهاَظلا ْنأ :انل

 “ييف اَم اوملي ْمَل ْنِإَو واح آلا َعَم هب ليري ناک "ع ُهَن هنإف :اضي for 50 9 1 ت ہور 5 “م 6

 f سا ُ  هك )مو 2 00 0 5 -

 .ِهْيَلَع “رف ْوَل اَمَك ءاَئْمِض ُهَتَدَح :اَنلُق . هْنَدَحُي ْمَل هال ؛ٌبِذَك :اوُناَق

(00 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 ءاهوغوس نيذلا ةرخأتملا ةمذرشلا نع الو ءاهب ىورف ةزاجإلا هذه لمعتسا هنأ

 يغبني ال ًاريثك ًافعض لاسرتسالاو عسوتلا اذهب دادزتو «فعض اهلصأ يف ةزاجإلاو

 ها .«هلامتحا

 :ناعون ةزاجإلا هذهو .مودعملل ةزاجإلا :وه ةزاجإلا نم مسقلا اذه

 :خيشلا لوقي نأك .دوجوم ىلع فطع ريغ نم ءادتبا مودعملل ةزاجإ :لوألا عونلا

 اذهو .كلذ وحنو ««اوناك ىتم اذك دلبب ملعلا ةبلطل» وأ «نالفل دلوي نمل تزجأ»

 هعنمو .يكلاملا سوُرْمُْع نباو «يلبنحلا ىلعي وبأو «يدادغبلا بيطخلا :هزاجأ عونلا

 : ۹١٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاقو .غابصلا نباو يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا

 زاجملاب ةلمج رابخإلا مكح يف ةزاجإلا نأل ؛هريغ يغبني ال يذلا حيحصلا وه كلذو»

 حصت ال مودعملل رابخإلا حصي ال امكف «ةزاجإلا لصأ ةحص نايب يف هانمدق ام ىلع

 ها .«مودعملل ةزاجإلا

 نالفل تزجأ» :خيشلا لوقي نأك .دوجوم ىلع فطع عم مودعملل ةزاجإ : يناثلا عونلا

 .«السانت ام كبقعلو «كدلولو كل تزجأ» وأ ههل دلوي نملو

 ...لوألا نم زاوجلا ىلإ برقأ كلذ» ١159: ۸١٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا لاق

 دواد يبأ نب ركب وبأ نيمدقتملا نيثدحملا نم ةزاجإلا يف يناثلا اذه لعفو

 لَبَحِلو ءكدالوألو «كل تزجأ دق» :لاقف ةزاجإلا لئثس هنأ هنع انيور انإف « يناتسجسلا

 .ها .هدعب اودلوي مل نيذلا ينعي .هةَلَبَحْلا

 . (46» لدب «مالسلا هيلع" ش :يف

 «ةفيحص يف ةءارب ةروس بتك ةي يبنلا نأ ثيدحب اهزاوجل ملعلا لهأ ضعب جتحا

 وه الو «هيلع اهأرقي ملو ءهنم اهذخأف بلاط يبأ نب يلع ثعب مث ءركب يبأل اهعفدو

 .سانلا ىلع اهأرقو اهحتفف ةكم ىلإ لصو ىتح ًاضيأ
 «ىبأف هبتك هيلع أرقي نأ دارأ يسيباركلا نأ يعفاشلا نع هدنسب يزمرهمارلا ىور دقو

 .ةزاجإ اهذخأف كل تزجأ دقف اهخسناف ىنارفعزلا بتك ذخ :لاقو
 يبأ خيشلل طيسولا ٠/١". يوارلا بيردت .405 ۲٥٤ص بيطخلل ةيافكلا :رظنا
 "١٠١. ص ةبهش
 "َىِرُق) لدب هأَرَقه ش أ : يف
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 ُةَداَهَّسلا :اَنْلُق . ِةَداَهََسلاَك وب محلا ُروُجَي الق ءَّنَط :اوُلاَق

 :َليِقَو .ٍفِراَعْلِل ىئْعَمْلاِب ِثيِدَحْلا ِلْفَت ٍذاَوَج ىَلَع :دقكألا (ةَلَأْسَم)

 0 م َنيِريِس نبا ِنَعَو ِفِداَرَم ظل

 :لاوقأ ىلإ ظافلألا عقاومب فراعلل ىنعملاب ثيدحلا لقن زاوج يف ءاملعلا فلتخا )١(

 فلسلا روهمج لاق هبو .هتروصو «هظفلب هلقن ىلوألا نأ عم هزاوج :لوألا لوقلا

 .ةعبرألا ةمئألا مهنمو «فلخلاو

 يرحتلا لهأو «فلسلا نم ريثك نع ينالقابلا يضاقلا هلقن .ًاقلطم عنملا : يناثلا لوقلا

 نع يورو «ةيفنحلا نم يزارلا ركب وبأو «بلعثو «نيريس نبا لاق هبو .ثيدحلا يف

 .مهريغو رهاظلا لهأ نع لقنو ءامهنع هللا يضر رمع نبا
 .يبرعلا نب ركب وبأ يض ذاقلا مزج هبو .مهريغ نود ةباحصلل كلذ زوجي : ثلاثلا لوقلا

 يضاقلا نع يكح .لاوطلا يف زوجيو ءراصقلا ثيداحألا يف كلذ عنمي : عبارلا لوقلا

 .يكلاملا باهولادبع

 ناك نإ زوجي الو ءاهيف ليوأتلل لاجم ال يتلا ظافلألا يف زوجي :سماخلا لوقلا

 .يربطلا ايكلإ هيلع ىرجو «ةيعفاشلا ضعب لاق هبو .لاجم اهيف ليوأتلل
 نأ زاج ظفحي مل نإو «هريغب هيوري نأ هل زوجي الف ظفللا ظفح نإ :سداسلا لوقلا

 .ينايؤّرلاو يدرواملا مزج هبو .ىنعملاب هدروي
 اميف ظفللاب الإ زوجي الو «ثيدحلا ظافلأ نم ملعلا بجوي اميف زوجي: عباسلا لوقلا

 .ةيعفاشلا ضعب لاق هبو .اهنم هب لمعلا بجي

 .هريغو ءاهدعب امف "85/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا اهركذ ىرخأ لاوقأ كانهو

 ماكحإ .548/؟ عمللا حرش ١158/١. ىفصتسملا :يف تاشقانملاو ةلدألاو لاوقألا رظنا
 عفر .٠۳۸*ص لوصفلا حيقنت حرش ."91/5 يدمآلل ماكحإلا 840/١. لوصفلا

 امف 765/5 طيحملا رحبلا ./٠١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش («ب/59 ةقرو) بجاحلا

 نبا ةمدقم .اهدعب امف ٠۳٠/۲ رينملا بكوكلا حرش ۳۱۸/١. ةهزنلا عم ةضورلا .اهدعب

 رفظ .۹۸/۲ يوارلا بيردت 5/١". يوونلل ملسم حرش ةمدقم .؟١”ص حالصلا

 .اهدعب امف ٤٤٠ص ةبهش يبأل طيسولا .455 4596 ص ينامألا

 نب سنأ ىلوم «يرصبلا ءركب وبأ «يراصنألا نيريس نب دمحم :وه نيريس نبا
 يف مدقملاو ءايؤرلا ربعو «هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا يف مامإلا ءريبكلا يعباتلا «كلام

 ىلإ برهف ءاضقلا ىلع ديرأو ءءاضقلاب هنم ملعأ ةرصبلاب نكي ملو «عرولاو دهزلا

 .141/4 نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .ه١١١٠ ةنس يفوت .ًازازب ناكو ءماشلا

 ظافحلا ةركذت .7517/؟ ءايلوألا ةيلح ."*1/ه دادغب خيرات ۱۳۸/١. بهذلا تارذش

 ."١ص ظافحلا تاقبط ١.
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 ےک ر 8 00 ص 7 ا م 1 ڭڭ 2 27 همر

 ٍةَعَلاَبُمْلا ىَلَع لمحو ."«ءاتلا»و ,هِءاَبْلا» ىف ُدَدَسُي ناك هنأ ِكِلاَم ْنَعَو

 ٍةَدِحَتُم "”َعِئاَقَو يف ۳۲ / ٌتيِداَحَأ ُهْنَع اوُنَقَن ْمُهّنَأِب ٌعطَقْلا :انَل

 نبا ِنَع يور اَم :اًضْيَأَو ٌدَحَأ هرکلی لَو «ةَعِاَذ َةَعْئاَش ٍةَمِلَتْحُم ٍظاَمْلَاِ

 ِهْيَلَع هللا ىَّلَص :I َلاَك هنأ ِهرْيَعَو (ًهنَع ىَلاَعَت ُهللا َيِضَرَ ٍدوُعْسَم

 وِريِسْفَت ىَلَع َعِيْجَأ : :اًضِيَأَر ذَا كني ْمَلَو وخ وأ ءاَذَك :َمَّلَسَو

 باحصأ يرخأتمو ءاهقفلا ضعب لاق دقو» 40/١": لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاق )١(

 ' «كلام نع اذه لثم يور دقو .«هظافلأب الإ ثيدحلا لقني نأ زوجي ال١ :ثيدحلا

 يف هنع ثيدحلا دجن دقو ؛ثيدحلا ىنعمب هل ملع ال ْنَم ةاورلا نم هب دارأ هارأو

 ىلع لقنلا ملاعلل زوجي هنأ ىلع لدي اذهو .ًانّمب ًافالتخا هظافلأ فلتخت أطوملا
 .ها .4ىنعملا

 - ٥٤٤ص ينامألا رفظ ٠١٠/١. يوارلا بيردت .(ب/569 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 ١44 ٠٤۸. ص ةبهش يبأل طيسولا 5

 «ه۹۳ ةنس دلو .ةرجهلا راد مامإ ءرماع' يبأ نب كلام نب سنأ نب كلام :وه كلام -
 «هايتفو هثيدح يف يرحتلا ديدش ناكو «هقفلاو ثيدحلا :ةصاخو ىتش تش مولع يف رهمت

 ام :نولوقي ةنيدملا لهأ خويش ناكو .نيقي نع الإ يتفي الو ءةقث نع الإ ثدحي ال

 هتافلؤم رهشأ .كلام اي كنم ةيقاب الو ةيضام ةنسب ملعأ ضرألا رهظ ىلع يقب
 هنع هللا يضر - يفوت .ةنيدملا لهأ عامجإ يف دعس نب ثيللا ىلإ ةلاسر هلو «أطوملا»

 57/١. جابيدلا .28 87ص ةيكزلا رونلا ةرجش :رظنا .ه١۷٠ ةنس رهشألا ىلع -
 .۲۸۹/۱ بهذلا تارذش .۱۱۲/۱ نيبملا حتفلا .۳۰۷/۱ ظافحلا ةركذت

 .أ :نم ةطقاس «عئاقو» ةظفل (۲)

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 نم «ةباحصلا ءالجأ نم «بيبح نب لفاغ نب دوعسم نب هللادبع وه :دوعسم نبا

 يف هل اب هللا لوسرل ًانيمأ ًامداخ هنع هّللا يضر ناك .مالسإلا ىلإ نيلوألا نيقباسلا
 ًاملعم ناكو ءًامهفو ءًاظفح ميركلا نآرقلا يف ةجح ناك ًاثيدح م84 نيحيحصلا

 رظنا .ه#” ةنس يفوت .هنع هللا يضر رمع انديس ةفالخ يف ةفوكلا لهأل ًايضاقو

 ءامسألا بيذهت .565/# ةباغلا دسأ ."58/7 ةباصإلا .”15/9؟ باعيتسالا :ىف هتمجرت
 .۲۸۸/۱ تاغللاو

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
 ۷٠/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۷۳۳/١ رصتخملا

 = :اهيف لوقي هعمسأ ال ةنس دوعسم نب هللادبع ىلإ تفلتخا» :لاق نوميم نب ورمع نع (©)
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 :اًْلُق .4”“2َءَرْما هللا رص : سَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص] َلاَق :اولاق

 .ُهْعَْمَي ْمَلَو ءىلؤألا ُهّنأل ٍ؛ُهَل اَعَد

 يِناَعَمْلا يِف ٍءاَمَلُعْلا فالَيخال ؛””يلالخإلا ىلإ يُ :اوُلاَق
 مالكلا أب َبيجأَو . ةيلكْلاب ّلَتْخإ ءائکات وأ ۾ ِنْيَتَرَم كلذ َرَدُق ادق ءْمُهتْواَقَتَو
 . ٌءاَوَس ىّنْعَمْلاِب َلَقَن '*”ْنَم يف

 0 . “عم ريغ جاو بِذَكِل ؛َطَقَس َعْرَمْلا لضآلا َبّدَك اَذِإ (ةلانَم)

 هالعَف لَك هللا لوسر لاق :لاقف «ثیدح موي تاذ ىرج هنأ الإ هك هللا لوسر لاق =

 امإو كلذ نود امإو «كلذ قوف امإ :لاق مث «هنيبج نع ردحني ٌقرعلا لعجو ترك

 .«كلذ نم بيرق
 ةياور نم زارتحالا باب «ملعلا باتك يف ءهدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ

 .دوبعملا ةحنم ۳۷/١ لَك هللا لوسر نع ثيدحلا

 ١/"4. طقسلا ةفاخم ؛ايتفلا باه نم باب يف «هننس ةمدقم يف يمرادلا هجرخأو

 - نيطبلا وه  هللادبع يبأ ملسم نع «نوع نبا انأ ءرمع نب نامثع قيرط نم ًالوصوم
 اهيف ىتآ الإ سيمخ ةيشع ىنتوفي ال تنك» :لاق هيبأ نع <« «يميتلا ميهاربإ نع

 ةيشع تاذ تناك ىتح «هللا لوسر لاق طق ءيشل لوقي هتعمس امف دوعسم نب هللادبع

 «هتيأر انأف ءهجادوأ تخفتناو «هانيع اتقرورغاف :لاق يلي هللا لوسر لاق :لاقف

 .«هب هيبش وأ ءهوحن وأ ءهلثم وأ :لاقو .هرارزأ ةلولحم
 «نوراه نب ديزي قيرط نم 47/١ ۸٤ يمرادلا هجرخأ دهاش هلو «حيحص هدانسإو
 ثّدح اذإ ناك دوعسم نبا نأ :نيريس نباو يبعشلا نع  راوس نبا وه - ثعشأ انأ

 .«هوحن وأ ءاذكه وحن وأ ءاذكه :لاقو ههجو 59 مايألا يف ب هللا لوسر نع

 )١( اك هللا لوسر لاق :لاق» أ :ةرابعو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام .
 .507ص «..ثيدحلا ىنعم وأ «ةيبرع وأ ءهقفب ملعلا الو :هلوق دنع هجيرخت قبس (۲)

 .«لالخإلا» لدب «لالتخالا» أ :يف (۳

 .«ْنَم يف» لدب ؛ْنَميِفا ش :يف (5)
 مزلي هنأل ؛لوبقلاو رابتعالا جرد نع عرفلا هيوري ام طقس ًامزج َعرفلا ٌلصألا بذك اذإ (0)

 «بيذكتلا يف لصألا قدص نإ هنأل ؛نييعتلا ىلع ال عرفلاو لصألا نم دحاو بذك
 مزلي ناك ام ًايأو «هبيذكتب هحرج مزلي لصألا بذك نإو .هنع عرفلا هاور ام بذك مزلي
 .هنع عرفلا هاور ام لوبق مدع
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 اًنالِخ ءوب ُلَمْعُي :ُرَتكَألاَف ءيرذأ آل :َلاَك ْنِإَف ."0َمهِيَلاَدَع يف ُحَدْمَي ًالَو
- 
 ."ناَتياَوِر َدَمحألَو .©"اةيفتَحْلا ضْعَبِل 0. سس تسمم ت Yue ل ع

 ىلا

(0 

 مم

 مامإلل يشاشلا هازعو «يكبسلا نباو «يناعمسلا نبا :مهنم نييلوصألا نم ةعامج لاقو

 رابتعالا ةجرد نع عرفلا هيوري ام طقسي ال امزج عرفلا لصألا بذك اذإ :يعفاشلا

 .لوبقلاو

 عطاوقلا يف) يناعمسلا نبا يأرو» :(أ٠/8 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 قيرطب :عطاوقلا يف)هنظ بسحب هلاق يوارلا نأل :لاق .طقسي ال ثيدحلا نأ ( ١

 يذلا وه هاري امو ؟ طقسي فيك هنايسن لامتحا عمو «يسن هخيش لعلو «(نظلا نسح

 ماكحإلا 1517/١. ىفصتسملا .458ص عمللا .597/1 صيخلتلا :رظنا ها .«هراتخن

 ىلع دضعلا حرش ۷۳٦/١. رصتخملا نايب .(أ/٠/8 ةقرو) بجاحلا عفر 275/9 يدمآلل

 فشك .ه۳۷/۲ رينملا بكوكلا حرش .؟518/؟ ةضورلا رصتخم حرش .۷۱/۲ رصتخملا

 يواخسلل ثيغملا حتف 2.1١8 - ١١١ص حالصلا نبا ةمدقم .97/# يراخبلل رارسألا

. 

 لك ةلادع نأل ؛عرفلاو لصألا ةلادع يف نييعتلا ىلع ال اهنم دحاو بذك حدقي ال

 يف حدقي ال كوكشملاو «هيف كوكشم هبذكو ءاهيف نقيتم نييعتلا ىلع امهنم دحاو

 .هيف نقيتملا

 يدمآلل ماكحإلا 159/١. ىفصتسملا .45ص عمللا ۹۲/١". صيخلتلا : :رظنا'

 ىلع دضعلا حرش 5/١". رصتخملا نايب .(أ/#٠ ةقرو) بجاحلا عفر ۲

 فشك ٥۴۷/۲. رينملا بكوكلا حرش ۲٠١/۲. ةضورلا رصتخم حرش ۷١/۲. رصتخملا

 يواخسلل ثيغملا حتف .118 - ١١١ص حالصلا نبا ةمدقم .97/# يراخبلل رارسألا

۷“ 

 نأ ۹٦۳ص لوصفلا حيقنت حرشو «ةهزنلا عم 6/١ ۳٠١ ةضورلا يف ذ روكذملا

 .طقف ةيفنحلا نم يخركلا عم فالخلا

 ةيعفاشلاو انباحصأ رثكأ لاقو» :"56ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاق

 .ها. «يخركلل ًافالخ كلذ رضي ال ثيدحلا يف لصألا كش اذإ :ةيفنحلاو

 «يسوبدلا ديز وبأ ةيفنحلا نم ًاضيأ هيلإ بهذ يخركلا هيلإ بهذ يذلا نأ ةقيقحلاو

 .فسوي يبأ نع لوقنم وهو «يودزبلاو ءيسخرسلاو

 Y/Y هلوصأ يف يسخرسلا مامإلا هيلإ هبسن دقف ءةفينح يبأ ىلإ لوقلا اذه ةبسن امأ

 .ها.«تبث ىلإ جاتحي هنإ» _ :رييحتلاو ريرقتلا عم ۳۸۹/۲ ريرحتلا يف مامهلا نبا لاقو

 فشك ۱٠١۷/۳. ريرحتلا ريسيت .۲ تومحرلا حتاوف .."/؟ يسخرسلا لوصأ :رظنا

 .57/# يراخبلل رارسألا

 = يسن مث ًاربخ لدعلا نع لدعلا ىور اذإ) ۹٦٠/۳: ةدغلا يف ىلعي وبأ يضاقلا لاق
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 . ِنوُمْجْلاَو ِتْوَمْلاَك «بّذکُم ريَ ٤ لذ : ال

 هرم يآ نع هيأ نع ىتز عياض يآ نب ليهش َلِديْساَو or ع 2

 ىَضَق سو ِهْيَلَع ملل ىَّلَصآ» : اع ىَلاَعَت هللا َيِضَر]

(00 

00 

)۳( 

 عه

)0( 

 كف

)¥( 

(A) 

 ت

 يِنئَدَح :َلوُقَي َناَكَف . يرذأ آل : ةَعيِبَرِل َلاَق مَن «« «“دِهاَسلا َعَم ""”ِنيِمَيلاب

 ىدحإ يف هب لمعلا بجوو «ربخلا حارطإ بجي مل هركنأف ءربخلا هنع يورملا
 ها .«هب لمعلا زوجي الو ءربخلا دري ىرخأ ةياور يفو «نيتياورلا

 حصأ يف لبنح نب دمحأو كلامو يعفاشلا بهذفا ۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 نم ةعامجو يخركلل ًافالخ هب لمعلا بوجو ىلإ نيملكتملا رثكأو .هنع نيتياورلا

 .ها .(هنع ىرخألا ةياورلا يف لبنح نب دمحألو «ةفينح يبأ باحصأ

 يف عرفلا لصألا بذكي ملو ...» :878/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 .«رثكألاو مهنع ىلاعت هللا يضر يعفاشلاو كلامو دمحأ مامإلا دنع هب لمع هنع هتياور

 .ها .«هب لمعي ال  دمحأ مامإلا يأ  هنعو» :لاق مث

 . «نأ» لدب "نأب» أ :يف

 ةدايزب .ةةَرْيَرْه يبأ ن جلاص يبأ نب لْيَهُس نع ىَوَر ةَعيِبَر أ لدا وا ش :ةرابع

 .ةريره يبأو حلاص يبأ نبا نيب «هيبأ نع» ناصقنو «٤ةًعيبَر»
 ريغت قودص .ديزي وبأ «نامسلا ناوكذ حلاص يب نب ب ليهس :وه حلاص يبأ نبا -

 ةفالخ يف يفوت .ةسداسلا ةقبطلا نم ًاقيلعتو ًانورقم يراخبلا هل ىور .ةرخأب هظفح

 نازيم .55/4 بيذهتلا بيذهت .۳۳۸/۱ بيذهتلا بيرقت :ىف هتمجرت رظنا .روصنملا
 تنب ةيريوج ىلوم «ىندملا تايزلا نامسلا ناوكذ :وه هوبأو 7847. /؟ لادتعالا
 ىفوت «ةثلاثلا ةقبطلا نم .ةفوكلا ىلإ تيزلا بلجي ناك تبث «ةقث «ينافطغلا سمحألا
 بيذهتلا بيذهت 0788/١ بيذهتلا بيرقت :يف هتمجرت رظنا .ةيرجه ةئامو ىدحإ ةنس
14۳ 
 .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 . لَك هللا لوسر نأ» أ :ةرابع

 .أ :نم هتبثأ امو .«مالسلا هيلع» ش :يفو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 حرشو «0(أ//٠ ةقرو) بجاحلا عفرو ءالا”ا//١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو
 .ل1/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 . (نيميلاب) لدب «نیمیبا ش :يف

 .؟هيسن مثا ةدايزب .(هيسن مث دهاشلا عما ش :ةرابع

 .ش :نم ةطقاس «يردأ ال :ةعيبرل لاق مث» ةرابع
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 : اَنْ

 ما

 ريغ ناك

(1) 

 يف قفز

 فرفز

 2 وو .() r r م
 .؟ِلَمحلا توجو َنْيَأَف ٠ ٌحيِحَص ينع هعيبر

 و ُقَيضأ ُةَداَهَّشلا :اَنلُق :انلُق .ِةَداَهَْتلا ىف َراَجَل اج ل :اوُلاَق

 يو ناتماك دق اإ هم مهلا مل ٠ يب لمع ْوَل :اوُلاَق
 .ةعِفاَّسلا مرلي اَمَّنِإَو .فّسوُي يِبأَو ٌدَمَحُأَو ِكِلاَم دنع كلك تج

 نف .ّدِجاَو شسشيجملاَو ٍةَداَيز هرب ُلْذَعْلا َدَرَمْلا اذِإ (ةنأْسم»
 وور چ

 الإ [ب/۲٣ / .َلَبْقُي ْمَل َةَداَع اًهِلْئِم ْنَع لنو ُلَمْعَي آل ُهْرْيَم

 «يندملا نامثع وبأ «مهالوم يميتلا نلمحرلادبع يبأ نب ةعيبر مامإلا :وه ةعيبر -

 نبا لاق ءهيقف ءةقث ءْخوُرَف هيبأ مساو «كلام خويش نم وهو «يأرلا ةعيبرب فورعملا
 ىلع ه ١5 ةنس يفوت «ةسماخلا ةقبطلا نم .«يآرلا عضومل ؛هنوقتي اوناک» :دعس

 ةركذت .508/* بيذهتلا بيذهت 7419/١. بيذهتلا بيرقت :يف هتمجرت رظنا .حصألا

 ٠١١۷/١. ظافحلا

 ثيدح دهاشلاو نيميلاب ءاضقلا باب «ةيضقألا باتك يف هننس يف دواد وبأ جرخأ

 ةريره يبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع ىور ةعيبر نأ :هدنسب "4/4 (۳۱۰)

 ال :ةعيبرل لاق مث «ادهاشلا عم نيميلاب ىضق لي هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر

 .«ينع ةعيبر ينثدح :لوقي ناكف «يردأ
 ينربخأ :لاق ثيدحلا اذه يف نذؤملا ناميلس نب عيبرلا يندازو :دواد وبأ لاق مث

 ةقث يدنع وهو «ةعيبر ينربخأ :لاقف ليهسل كلذ تركذف :لاق زيزعلادبع نع يمفاشلا
 .«خلإ ...زيزعلادبع لاق .هظفحأ الو «هايإ هتثدح ينأ

 ثيدح دهاشلا عم نيميلا يف ءاج ام باب «ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 عم نيميلاب ىضق و يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .518/# (14)

 .«بيرغ نسح ثيدح :دحاولا دهاشلا

 .يردأ ال :ةعيبرل ليهس لوق يذمرتلا مامإلا ركذي مل

 (554) ثيدح نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب «ماكحألا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 .يردأ ال :ةعيبرل ليهس لوق ركذي ملو ۲

 .717/4 (۳۳) ثيدح ماكحألاو ةيضقألا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 دق :يدرواردلا دمحم نب زيزعلادبع لاق» .:18١”ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 نع هثدحي ُدْعَب ناكف «هثيدح ضعب ىسنو «هلقع ضعب تبهذأ ةلع ًاليهس باصأ ناك
 ١ .هأا . «هيبأ نع هنع ةعيبر

 . «هب» لدب («اهب» أ

 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«مهلثم» لدب «هلثم» ش ءأ :يف

 ۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۷٤١/١ رصتخملا نايبو ٠(

۰ 



 .Wo) خ1 e 5ع .f (0D جد - رە هع VDL yg اعمل ع
 تجوف «مزاج لدع :اتل . باور دمحأ نعو < لبقت ٌروهمجلاف

 ريم عد

 او

 هنأ ىورُيو «تيبلا لخد لب هنأ ىورُي نأ :لثم ثيدحلا يف ةدايزب لدعلا درفنا اذإ )١(

 لعفلا كلذ ةياورو ب لوسرلا نم عامسلا سلجم دحتي نأ امإف .ىلصو تيبلا لخد
 .ددعتي وأ «هنم

 مهلثم ةلفغ روصتي ال ثيحب ةرثكلا يف ةاورلا نم هريغ ناك نإف «سلجملا دحتا نإف
 .لبقت اهنأ ىلع روهمجلاف الإو .لبقت مل ةدايزلا كلت لثم نع

 نم ةعامج ىلإ ٠١١/١ ماكحإلا يف يدمآلا هازع .لبقت ال هنأ :مهضعب نعو
 «يناعمسلا نبا هازع اذكو .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا ىلإو «نيثدحملا
 .ةيكلاملا ضعبو ء«يرهبألا ركب يبأ نع يكحو

 نيب نم لدعلا درفنا اذإ) :(ب/١۷) «(أ/٠7 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 هريغ ناك نإف ءدحاو سلجملاو «ثيدحلا كلذ ىلع ةدايزب اثيدح اوور لودع ةعامج

 عطاوق يف) يناعمسلا نبا لاقو .ةدايزلا كلت هنم لبقت مل ةداع اهلقن نع مهلثم لفغي ال

 ضعب مهتياور زاوجل ؛اهوعمسي مل مهنإ :اولوقي نأ الإ لبقت 507/١(: ةلدألا

 ىلع يعاودلا رفوتت امم ةدايزلا كلت نوكت نأ الإو ءراتخملا وه اذهو .ثيدحلا

 .ها . ؛اهلقن

 ةلدألا عطاوق .58”ص لوخنملا 158/١. ىفصتسملا 11٤/١. عمللا حرش :رظنا

 ."١8ص لوصفلا حيقنت حرش #/٠٠١4. ةدعلا ."85/؟ يدمآلل ماكحإلا 0١

 ةقرو) بجاحلا عفر .”"١ه/١ ةهزنلا عم ةضورلا ."0٠٠ص ةدوسملا ٠١١/١. ليصحتلا

 يوونلل ملسم حرش ةمدقم .اهدعب امف 70/4 طيحملا رحبلا .(ب//٠ ةقرو) أر

 بيردت .۲٠ص حاضيإلاو دييقتلا .اهدعب امف ٠٤١/١ رينملا بكوكلا حرش ١
 .؟١/746 يوارلا

 ةدايزلا يوار نأ :دمحأ مالك يف قيقحتلاو» :44ص هرصتخم يف يلبنحلا يلعبلا لاق (۲)
 عباتي ملو «ةدايزلا ركذي مل نمم هريغ ىلع طبضلاو ظفحلا يف ازربم نكي مل نإ

 اهركذي مل نم ىلع طبضلاو ظفحلا يف ًازربم ةقث ناك نإو .هدرفت لبقي الف ءاهيلع

 ٠٤١/١ رينملا بكوكلا حرش ."0٠٠ص ةدوسملا “/٠٠١4. ةدعلا :رظناو .«ناتياورف

 .اهدعب امف

 .«بجوف» لدب «بجیف» أ :يف (۳)

 .اوهسلا لدب 'مهوت» سس : يف 0
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 .ٍلوُبَقْلاِب "”ىَلْوأت َلهُج ناق ياقتا َلِبُق سيجما َدَدَعَت ناق 2 fof < 0 ل 4 هلأ 2# ف

  ofو و هومر د سم هَ ام ۳)

 . نیتياورکف ءةرم اهكرتو ءةرم اَهاَوَر ولو
 0 * نَقَو ©0215 أ و م جلل )ر هع * ا دس س
 .هوعطقو هلصو وأ ‹«هومفوو هعفَر وأ ءهولَسرَأَو دّئساأ اذإو

 . "0ةداَيٌرلاَكَف

 ٍةَياَعْلا ىِف الإ «"رككألا َدْنِع ٌرِئاَج رّبَحْلا ضغَب ٌفذَح (ةلأنم»

 )١( ىفصتسملا .14١5/؟ عمللا حرش :رظنا .قافتاب لبقيف سلجملا ددعت اذإ امأ ١/178.
 ةدعلا .85/5 يدمآلل ماكحإلا .18”ص لوخنملا #/٠٠١4. لوصفلا حيقنت حرش

 ص .۳۸١ليصحتلا ٠١١/١. ةهزنلا عم ةضورلا .٠۳*ص ةدوسملا ١/١9". عفر

 طيحملا رخبلا .(ب/١۷ ةقرو) .(أ//٠ ةقرو) بجاحلا  ۳۳٠/٤حرش ةمدقم .اهدعب امف
 يوونلل ملسم ١/“"". رينملا بكوكلا حرش ۲/٠٤١ حاضيإلاو دييقتلا .اهدعب امف

 يوارلا بيردت .4؟ص ١/ .548تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ص0١١.

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىلوأف» لدب «لوأف» ش :يف (۲)

 دحتا ثيحف «نيتياورلا مكح همكحف «ىرخأ اهكرتو «ةرم ةدايزلا يوارلا ىور اذإ (۳)

 .قبس امك فالخلا هيفف سلجملا

 ىلع دضعلا حرش .(ب//٠ ةقرو) بجاحلا عفر ۷٤6۴/١. رصتخملا نايب :رظنا

 .الا/١ رصتخملا

 .«هعفر وأ” لدب «عفر وأ» أ :يف )٤(

 .«هلصو وأ» لدب «لصو وآ» أ :يف )2(

 لسرأو «مهنم دحاوب لالخإ ريغ نم ةاورلا عم ثيدحلا ركذي نأب دحاو لدع دنسأ اذإ (5)

 عم اب يبنلا لاق :اولوقي نأ :لثم .ةاورلا نوركذي الو ثيدحلا اوركذي نأب نوقابلا

 .هوري مل مهنأ

 نأب «نوقابلا فقوو ۰د لوسرلا ىلإ هعفرو «يباحصلا ىلع فقي ال نأب عفر وأ

 .يباحصلا ىلع هوفقوي

 .نوقابلا عطقو «دنسلا ةاور عيمج ركذي نأب لصو وأ

 عفارلاو َدِيْسُمْلا نأ رهظي لمأتلا دنع هنأل ؛ةدايزلا مكح روصلا هذه مكحف

 عفر :رظنا .عطاقلاو فقاولاو لِسْرُمْلا ىلإ ةبسنلاب ةدايزلا يوار «لصاولاو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۷٤٤/١. رصتخملا نايب .(ب//٠ ةقرو) بجاحلا

 اا

 -هنم نكي ملو «همدقت امل ًاطرش سيل هفذح ام نوكي نأ طرشب زئاج ربخلا ضعب فذح (۷)
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 "”4ِءاَوَسِب ء َوَس الإ ٠ "'4َيِهْرُت ىح :ُلْقِم .ِهِوْحَنَو ٍءاَئْئِتْسإلاَو

 نع بارضإلاو ضعبلا ةياور هلف ءهسفنب نيمالكلا نم دحاو لك لقتسا لب «ببست =

 «يزاريشلاو «نيمرحلا مامإو «بيطخلاو ءدمحأو يعفاشلا بهذ هيلإو .ضعبلا
 ريهامجلا نع هلقنو «يوونلاو «حالصلا نباو «بجاحلا نباو «يدمآلاو يلازغلاو

 .لوصألاو هقفلاو ثيدحلا باحصأ نم نيققحملاو

 وبأ هراتخا ام وهو «ىنعملاب ثيدحلا لقن عنم نم رثكأ زاوجلا مدع ىلإ بهذو

 .41١/؟ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا

 دمتعملا 455/١. ناهربلا .اهدعب امف 46١0/5 صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 بجاحلا عفر .۳۳۸/۲ يدمآلل ماكحإلا 158/١. ىفصتسملا .80ص عمللا ۳. 

 عماسملا فينشت .159/5 تومحرلا حتاوف ./ه/# ريرحتلا ريسيت .(ب/١۷ ةقرو)

 .10/1/؟ هتيفلأل يقارعلا حرش .؟5١5 ص -8 نبا ةمدقم 18١. ص عاملإلا 5

 ٠٠١/١. يوارلا بيردت ٠١۱/۲. ثيغملا حتف

 .يهزت ىتح ةرمثلا عيب نع ىهن هب يبنلا نأ» :هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع )١(
 لام مكدحأ لحتسي ّمَِف ةرمثلا هللا عنم اذإ» :لاقو .«ٌرَمْحَت» :لاق ؟ يهزت ام :اولاق
 ,44؟ هيأ

 ءاهحالص ودبي نأ لبق رامثلا عاب اذإ (۸۷) باب «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .ًارصتخم اهحالص ودبي نأ لبق لخنلا عيب (85) باب يفو .ظفللا يف ريسي فالتخاب

 نم (08) باب ةاكزلا باتك يفو .ًارصتخم 5 - ۳٤/۳ ةرضاخملا عيب (۹۳) باب يفو
 .ًارصتخم ١4/9 خلإ ...هعرز وأ هلخن وأ هرامث عاب

 )١6  ۱۷( #/١١90. ثيدح حئاوجلا عضو باب «ةاقاسملا باتك يف ملسم هجرخأو

 خلإ ...اهحالص ودبي نأ لبق رامشلا ءارش باب «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

TEN 

 ودبي نأ لبق رامثلا عيب نع يهنلا باب «تاراجتلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 ةرمثلا عيب نع ىهن هك هللا لوسر نأ» :هظفلو ۷٤۷/۲ (۲۲۱۷) ثيدح اهحالص

 مامإلا هجرخأو «دتشي ىتح بحلا عيب نعو ءدّوسي ىتح بنعلا عيب نعو وهزت ىتح
 )١١( ثيدح اهحالص ودبي ىتح رامثلا عيب نع يهنلا باب «عويبلا باتك يف كلام
3/1 . 

 هللا لوسر اي :هل ليقف «يهزت ىتح رامشلا عيب نع ىهن هلك هللا لوسر نأ» :هظفلو

 مبف «ةرمثلا هللا عنم اذإ تيأرأ» :ِلك هللا لوسر لاقو .«رمحت نيح» :لاقف ؟يهزت امو
 .«؟ هيخأ ةرمث مكدحأ ذخأي

 بهذلا اوعيبت ال» ب هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع (؟)
 .(ءاوسب ًءاوس «لثمب ًالثم «نزوب ًانزو الإ قِرَولاب قرَولا الو .بهذلاب
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 سَم يِف ٍدوُعْسَم نياك "ىّولَبْلا هب ٌمُعَت اَميِف ِدِحاَوْلا ُرَبَح (ةَلأْسَم)

 ل فقة ممم مة ممم ممم ممم ممم ممم معمم ممم ممم يف رر يِبأَو ٠ گلا

(0: 

() 

(۳) 

 - ۱١٠۸/۳ (۷۷ ۔ )۷٥ ثيدح ابرلا باب «ةاقاسملا باتك يف ظفللا اذهب ملسم هجرخأ

.,. 

 #/٠0". ةضفلاب ةضفلا عيب (78) باب عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 )۴١( ثيدح ًانيعو ًاربت بهذلاب بهذلا عيب باب «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ا

 .۷۳ ء۱٦ ف١ 24 05 /## ہدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 وأ :«َيِهْرُت ىَّنَحا :ةياغلا يف امك ىنعملا ريغي ًاقلعت روكذملاب فوذحملا قلعت اذإ امأ
 يشكرزلا لاق .دوصقملا ىنعملا لالتخال ؛هفذح زجي .مل «ِءاَوَسِب َءاَوَس الد : ءانثتسالا
 مدع يف فالخ ال :قلعتملا يف يرايبألاو يدنهلا لاقو» :481/7 عماسملا فينشت يف

 .ها . (هزاوج

 .۸*ص عمللا .141/؟ دمتعملا 477/١. ناهربلا .اهدعب امف ٤٠١/١ صيخلتلا :رظنا

 ريسيت .(ب//١ ةقرو) بجاحلا عفر .۳۳۸/۲ يدمآلل ماكحإلا 158/١. ىفصتسملا

 .٠١18ص عاملإلا .441/؟ عماسملا فينشت .159/5 تومحرلا حتاوف ۷٥/۳. ريرحتلا
 elt ثيغملا حتف ۱۷١/١. هتيفلأل يقارعلا حرش .5١5ص حالصلا نبا ةمدقم
 .١1١"/؟ يوارلا بيردت

 ْ ٠ .رهاظ فيرحت وهو «ىولبلا» لدب «اولبلا» ش : يف
 هيلإ جاتحي اميف :يأ ىولبلا هب معت اميف» ۷٤١/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 .ها.«رخآ نود دحاوب ًاصوصخم نوكي نأ ريغ نم سانلا مومع
 هنأ ينييارفسإلا دماح يبأ خيشلا نع ۳٤۷/٤ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا لقنو

 . 1هتفرعم ىلإ جاتحي دحأ لك نأ :«ىولبلا هب معت :انلوق ىنعمو» :هقيلعت يف لاق

 .ها. «صاخ ريغ ًاکرتشم ا نا هانعم ٩: حضاولا» بحاص لاقو

 ءركذلا سم يف ةياور دوعسم نبال فرعي ال» :185ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 نم هريغو يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا لاق دقو .«ضقني ال هسم نأ» :هنع لقت لب
 .ها .«ًايباحص رشع ةعضب هي هللا لوسر نع ركذلا سم ىور» :انباحصأ

 هفقو ظوفحملا امنإ» ۷٤۷/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا ىف ىشكرزلا لاقو
 :لاقف ركذلا سم نع لئس هنأ دوعسم نبا نع هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا هجرخأ .هيلع
 .«اهعطقاف ةسجن ةعضب كنم نأ تملع نإ» :ةرم لاقو . «هب سأب ال»

 .158 ١51/١ ةبيش يبأ نبا فنصم :رظناو
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 سمب ءوضولا كرت :وه دوعسم نبا بهذم نأ » 577/١: ةيارلا بصن يف يعليزلا ركذو
 ٠ .ها.«ركذلا
 نبا نع تأي ملو» :(ب/۹۷ ةحول) ء(/۹۷ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 | .«عوفرم ءيش همدع الو .ضقنلا يف دوعسم

 «ةرسب ثيدح ركذ نأ دعب :يذمرتلا لاقو» : ١۱۸ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو
 دنع ةرسب ثيدحو ها .«دوعسم نبا مهيف سيل ةعامج ددع مث «...نع بابلا يفو
 .1784 - ۱۲۹/۱ (85) ثيدح ءركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا

 لَو يبنلا نأ ءناوفص تنب ةرسب نع يبأ ينربخأ :لاق.ةورع نب ماشه نع هظفلو
 .«اضوتي ىتح لصي الف ءهركذ سم نم» :لاق
 « سينأ ةنبا ىورأو «ةريره يبأو «بويأ يبأو «ةبيبح مأ نع «بابلا يفو :لاق

 ثيدح اذه » :ىسيع وبأ لاقو .ورمع نب للادبعو «دلاخ نب ديزو «رباجو «ةشئاعو

 . حيحص نسح

 (181) ثيدح ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 1 ا

 ٠٠١/١ ٠١١. ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 (404) ثيدح ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف «هجام نبا هجرخأو
ES 

 (08) ثيدح جرفلا سم نم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
۹ 

 .4079/-- 105/56 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 185/١. ركذلا سم نم ءوضولا باب «ةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو
 ةحنم) ٥۷/١ ءوضولا ضقاون باب «ةراهطلا باتك يف :يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو
 1 ١ .(دوبعملا

 دراوم رظناو 3١4/١ - ۳٠۸. ةراهطلا باتك يف .هحيحص يف نابح نبا هجرخأو
 ./8ص جرفلا سم يف ءاج ام باب ؛ةراهطلا باتك يف نآمظلا
 الف .همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» :لاق هلك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(؟هدی تتاب نيأ يردي ال هنإف ؛ اال اهلسغي ىتح ءانولا يف ف هلي سمغي

 يف كوكشملا هدي هريغو ئضوتملا سمغ ةيهارك باب «ةراهطلا باتك يف م هجرخأ
 387 ۔ ۲۳۲/۱ (۸۸ ۔ ۸۷) ثيدح .اثالث اهلسغ لبق ءانإلا يف اهتساجن
 ركذي ملو ٠٤۹/١ ًارتو رامجتسالا ۲١( باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأو.
 .هتياور ىف ددعلا يراخبلا

1° 
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 . "”ةِفَتَحْلا ضْعَبِل افالخ ءرككألا دنع ٌلوُيْقَم “نبدي عْفَرَو
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00 

 نأ لبق ءءانإلا يف هدي لخدي لجرلا يف باب «ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .۷۸ - ۱۰٤( ۷٩/۱ _ ۱۰۳) ثيدح .اهلسغي

 خلإ ...همانم نم مكدحأ ظقيتسا اذإ ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 )۲٤( 5/١". ثيدح

 . "حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو

 5/١ خلإ «...ةالصلا ىلإ متمق اذإ» :ليوأت يف باب ةراهطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

A - 

 ثيدح خلإ ...همانم نم ظقيتسي لجرلا باب «ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

(4Y)۱۳۸/1 . 

 ثيدح ةالصلا ىلإ ماق اذإ مئانلا ءوضو باب «ةراهطلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 .؟١/١ (9)

 ."عوكرلا يف» ةدايزب .«عوكرلا يف نيديلا عقرو» ش :ةرابع

 هيدي عفر ةالصلا ىلإ لخد اذإ ب هللا لوسر ناك» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .(ادم

 )۷١۴( ثيدح عوكرلا دنع عفرلا ركذي مل نم باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

. 

 ثيدح ريبكتلا دنع عباصألا رشن يف ءاج ام باب «ةالصلا بوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 لاق» :ىسيع وبأ لاقو ..«..لخد اذإ» لدب .٠..ماق اذإ» :هظفل يفو )۲٤۰( ۲/٦.

 نب ىيحي ثيدحو «ناميلا نب ىيحي ثيدح نم حصأ اذهو :نلمحرلادبع نب هللادبع

 .«نسح ةريره يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاق مث .«أطخ ناميلا

 ءهلوأ نم ةدايز هيفو .1؟714/9 ادم نيديلا عفر باب «حاتتفالا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .ثيدحلا ٠...نهب لمعي هلك هللا لوسر ناك ثالث» :هلوأو

 541/١. ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر باب ءةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .600 ۴۷٥/۲ هدنسم يف دمحأ هجرخأو

 باحصأ ضعبو «يخركلل ًافالخ «نيرثكألا دنع لوبقم ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ

 .ةيكلاملا نم دادنم زيوخ نب دمحمو «ةفينح يبأ

 يزارلل لوصحملا .507/1 عمللا حرش 17١/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 لوصفلا ماكحإ ۱۹۲/١. لوصألا ىلإ لوصولا .۳۳۹/۲ يدمآلل ماكحإلا 5

 رصتخملا نايب .(أ/١9 ةقرو) بجاحلا عفر ۳۲۷/١. ةهزنلا عم ةضورلا ."ه0/١ ٠

 ١178/7. تومحرلا حتاوف ۳٤۷/٤. طيحملا رحبلا م0
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1 
 3َماَجِحْلاَو ٍدْضَمْلا وخ يِفَو ءٍةالَّصلا ٍليِصاَمَت يف هَل َةّمألا لوب :اَنَل

 اا َوُهَو «ساّيِقلا ٌلوُبَقَر

 . عْنَمْلا دو اَرَتاَوَتُم هِلْقتِب يضمن ُهَداَعْلا :اوُلاَق

 لَكُم َناَك أ . "قانا ."0قْمِعْلاَو ءِقالَّطلاَو «حاكتلاو ميلا ُرُئاَوَتَو
 ّ . هتَعاَشِإ

feارا  
 را

 هو وكلل اًنالِج “لوبْفَم َّدَحْلا يف ٍدِجاَوْلا ُرَبَح (ةَلأْسم)

 .مدَقَت اَم :اَنَل . ”ٌيِرْضَبْلاَو

 زل لدب (وُرَولا ش ءأ :ىف ١(

 . (قتعلا» لدب («قاتعلا» شش : یف )۲)

 .«قافتا» لدب «ٌيقافتا» ش :ىف (۳)

 :لاق هبو .لوبقم فذقلاو ءانزلاو «ةقرسلا دحك دودحلا نم دح ىف دحاولا ريخ (4)

 هراتخاو «صاصجلا يزارلاو .,فسوي يبأ لوق وهو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا

 يرصبلا هللادبع وبأ :لاق هبو «ةيفنحلا نم روكشلادبع نباو «مامهلا نب لامكلا

 .هيلوق رخآ يف يلزتعملا
 لوصأ .(أ/١9 ةقرو) بجاحلا عفر .45/5 دمتعملا ."44/7 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ۲۸/١". ةهزنلا عم ةضورلا .885/# ةدعلا .ل١/59 رصتخملا نايب ١/”"". ىسخرسلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۸۸/۳ ريرحتلا ريسيت .55/5 ةضورلا رصتخم حرش

 .454ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١175/5. تومحرلا حتاوف 57

 فسوي ىبأ نع يور دقف تاهبشلاب ئردني ام امأو» ١/*”": هلوصأ يف يسخرسلا لاق (5)

 صاصجلا رايتخا وهو ءًاضيأ ةجح هيف دحاولا ربخ نأ :يلامألا يف هللا همحر
 .ها .«ةجح نوكي ال هيف دحاولا ربخ :لوقي هللا همحر ىخركلا ناكو «هللا همحر

 «لوبقم دحلا يف دحاولا ةلأسم» :517/5 ريبحتلاو ريرقتلا يف جاحلا ريمأ نبا لاقو
 ةيفنحلا رثكأو .هللادبع يبأ يرصبلاو يخركلل افالخ صاصجلاو فسوي يبأ لوق وهو

 يف لوألا ازعو ءيكاكلل رانملا حرش يف اذك مالسإلا رخفو «ةمئألا سمش :مهنم

 . ها . (انباحصأ رثكأو ءاملعلا روهمج ىلإ مالسإلا رخف لوصأل هح رش

 .175/؟ تومحرلا حتاوف .۳۹۷/۲ ريبحتلاو ريرقتلا .۸۸/۳ ريرحتلا ريسيت :رظناو

 دودحلا يف دحاولا ربخ لوبق مدعب لوألا لوقلا نع يرصبلا هللادبع وبأ خيشلا عجر (0

 .نيرثكألاك هلوبقب لوقلا ىلإ
 =نع هللا همحر ةاضقلا يضاق ىكحو» :95/5 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق
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 ةَهْبُس ال: انْلُق .ةَهْبُش ٌلاَمَيْخإلاَو .04"2ِتاَهْبُّشلاِب َدوُدَحْلا اوُءَرْذاج :اوأ

 . ٍباَتِكْلا رهاظَو هَ

0) 

 ر وے م تە ر تے وار ىة 7 رے

 ِهْيلَع هلْمَح ٌرِهاظلاَف هْيَلَمْحَم ٍدَحَأ ىَلَع ُهاَوَر ام ٌيِباَحَّصلا َلَمَح اإ (ُةَلأْسَم)

 .هبشلاب يفتني اميف دحاولا ربخ لوبق نم عنمي ناك هنأ هللا همحر هللادبع يبأ خيشلا

 منمي ناكو «يناثلا لوقلاب لوقي هتعمس مث :لاق .كلذ فالخ فسوي يبأ نع يكحو

 .ها .«..دودحلا ءادتبا ىف هلوبق نم

 ب فرعيو «يفنحلا يرصبلا هللادبع وبأ «يلع نب نيسحلا :وه يرصبلا هللادبع وبأ -
 يبأ نع مالكلا ملعو لازتعالا ذخأ «ةلزتعملا خويش دحأو «نيملكتملا خيش ««لْعُجْلا»
 هريغ هغلب ام هداهتجاو هدجب غلبو «يئابجلا مشاه يبأ نع هذخأ مث ءدال نب يلع

 هلو «ًاليوط ًانمز يخركلا نسحلا يبأ سلجم مزال امك ءمشاه يبأ باحصأ نم

 ؛مالكلاو هقفلا يملع يف امّدقم ناكو «هقفلاو مالكلاو لازتعالا يف ةريثك فيئاصت

 حرشا يف يف ًاريثك هنع لقن يذلا رابجلادبع يضاقلا خيش وهو .امهسرديو امهيف يلميو

 «ةبرشألا باتك»و «يخركلا نسحلا يبأ رصتخم حرشال هبتك نمو .(ةسمخلا لوصألا

 ةنس يفوت .«ةيسرافلاب ةالصلا زاوج»و «ةعتملا ميرحت باتكاو «رمتلا ذيبن ليلحت»و

 ةلزتعملا تاقبطو قرف .۷۳/۸ دادغب خيرات يف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ ليقو ه 4

 دئاوفلا .58/# بهذلا تارذش ."”5هص ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف .١١١ص

 ۰1۷ص ةيهبلا

 .ها.«ظفللا اذهب ثيدحلا اذه رأ مل» :19١"ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 نيب روهشم ثيدحلا اذه» ٠١١/(: ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .ها.ة؛ظفللا اذهب اعوفرم يل عقي ملو «هقفلا لوصأ لهأو «ءاهقفلا

 مامإلا ةياورب هدنسم يف ةفينح وبأ مامإلا هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه نأ ةقيقحلاو

 دنسم يف كلذكو .1417/7 مظعألا مامإلا ديناسم عماج :رظناو .5١١ص يكفصحلا

 دودحلا اوأردا» :ِلَي هللا لوسر لاق سابع نبا نع مسقم نع .يثراحلل ةفينح يبأ

 .5484/4 يذوحألا ةفحت :رظنا .«تاهبشلاب

 نب دمحم قيرط نم AN )4( ثيدح تايدلاو دودحلا باتك يف ينطقرادلا ىورو

 رطم يبأ نع رامتلا راتخم نع ماشه نب ةيواعم ان «بيرك وبأ ان ءايركز نب مساقلا

 .«دودحلا اوأردا» :لوقي يب هللا لوسر تعمس :لاق يلع نع

 اذهب فيل تاهبشلاب دحلا ءرد يف ءاج ام باب «دودحلا باتك يف يقهيبلا هاورو

 انث ءرمع نب يلع أبنأ يناهفصألا ثراحلا نب ركب يبأ قيرط نم ًاضيأ ظفلل

 ۲۳٤/۲. بيذهتلا .بيرقتا :رظنا .فيعض وهو رامتلا عفان نب , راتخم امهدانسإ يفو
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 9 8 و 2 و 2 ت Tr م ت2 هما د -
 هيفو [[] / . ””روُهظلا ىلع SIE «هرهاظ ريغ ىلع ُهَلَمَح ناق ةر

 قلل

00 

(۳) 

 ت

 هلمح رهاظلاف «هيلمحم ٍدَحَأ ىلع هلمحو «ءرقلاك ًالمجم ًاربخ يباحصلا ىور اذإ
 هبسنو «ءاملعلا روهمج لاق هبو .ةنياعم ةنيرقل الإ هيلع هلمحي مل هنأ رهاظلا نأل ؛ هيلع

 .ةيفنحلا نم روكشلادبع نباو «مامهلا نب لامكلا هراتخاو .ءاملعلا ةماع ىلإ حلفم نبا

 ام ىلع ربخلا لمح بوجو يف ًافالخ فرعن الف» :47/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 .ها.«هيلع يوارلا هلمح

 هبسنو 215/5 تومحرلا حتاوف يف يراصنألا لاق امك ةيفنحلا رثكأ هيف فلاخ نكلو

 لمعُي ال هنأ :ةيفنحلا روهشم ىلإ ريبحتلاو ريرقتلا عم ٠٠۲/۲ ريرحتلا يف مامهلا نبا
 .يباحصلا لمحب

 .يباحصلا لمحب لمعلا بجو ءيش هل رهظي مل نإف ءالوأ دهتجي . : ثلاث لوق كانهو
 .089/؟ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هدروأ

 حيقنت حرش ۳٤۲/۲. يدمآلل ماكحإلا ١18/5. دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ريبحتلاو ريرقتلا “/١". ريرحتلا ريسيت ۷/١. يسخرسلا لوصأ ."لا1 ص لوصفلا
 دضعلا حرش .اله١ - ۷٠١/١ رصتخملا نايب .(برالا ةقرو) بجاحلا عفر ۲

 رينملا بكوكلا حرش ١55/7. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۷۲/١. رصتخملا ىلع
 .687ص لوحفلا داشرإ 5

 عم ۷١/۴ ريرحتلا يف مامهلا نباو ۳٤۲/۲ ماكحإلا يف يدمآلا رثكألل هبسن اذك
 يناكوشلاو .157/5 تومحرلا حتاوف حرشب توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ءريستلا
 .ةيفنحلا نم يخركلا :مهنمو 255 ص لوحفلا داشرإ يف

 ىلع نويلوصألا هيف فلتخاف «هرهاظ ريغ ىلع هلمحو «ىنعملا يف ارهاظ ناك نإ
 :لاوقأ

 نسحلا وبأو «يعفاشلا بهذ هيلإو .هرهاظ ىلع لمحيو «هروهظ ربتعي :لوألا لوقلا
 .ءاهقفلا رثكأو «يخركلا
 رثكأ لاق هبو .رهاظلا كرتيو «يباحصلا هيلع هلمح ام ىلع لمحي هنأ : يناثلا لوقلا

 .دمحأ مامإلا نع ةياورو ءةيكلاملا ضعبو ةيفنحلا
 يبأ رايتخا وهو .احلاص ن وكيو هذخأم ملعي نأ الإ رهاظلاب لمعي :ثلاثلا لوقلا

 .ليقع نباو «يدمآلاو «نيلزتعملا رابجلادبعو يرصبلا نيسحلا
 ماكحإلا 1۷١/١. دمتعملا .545 ص يعفاشلل ةلاسرلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 ريرحتلا ريسيت 1/١. يسخرسلا لوصأ ."١ص لوصفلا حيقنت حرش ۳٤۲/۲. يدمآلل
 رصتخملا نايب .(برال١ ةقرو) بجاحلا عفر ."87 - ٠٠۲/۲ ريبحتلاو ريرقتلا ."1"

 ٠٤١/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۷۲/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١.

 .ه8ص لوحفلا داشرإ .اهدعب امف 050/7 رينملا بكوكلا حرش ."45/4 طيحملا رحبلا
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 لو 0 کز هترصاع ر ا ْنَم لْوَقِل َتيِدَحْلا كر أ فيك : م ٌنوِعِفاَّسلا لاق
 هتججخل نم رت

 ٤ تا -. 2 هب 0

 0 ظن لَمَعْلا يِفَو .' . دنع حش يتم اضن ناگ

 3 0 © 0-5 م هَ ر 0 7 سا 80

 اًمجِإ الإ رَّبَحْلاِب ُلَمَعْلاَف «ِةَّمألا ُرَئْكَأ ربح فالخب َلِمَع إو
 .' ةَئيِدَملا / )ب

 ا

 رصتخملا نايبو «خسنلا عيمجل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هتججاحل» :85ص ىهتنملا يف )١(

 .(ب/١۷ ةقرو) بجاحلا عفرو .77/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 0١

 ربخلا كرتأ فيك» :ةغيصلا هذهب ۳٤١/١ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن اذه يعفاشلا لوق (؟)

 حرش يف راجنلا نبا هلقن اذكو ."؟ ثيدحلاب مهتججاحل مهترصاع ول «ماوقأ لاوقأل
 ٥٦١/۲. رينملا بكوكلا

 نباو ءريبحتلاو ريرقتلا عم ٠٠۳١/١ ريرحتلا يف مامهلا نبا اهلقن بجاحلا نبا ةغيصبو
 ةقرو) بجاحلا عفر : :رظناو .تومحرلا حتاوف عم 7 توبثلا ملسم يف روكشلادبع

 ةففنن رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .۱/°۷ رصتخملا نايبو )ب1

 لمتحم ريغ «هتلالد يف اصن ربخلا ناك نإ امأو» ۳٤۴/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق (۳)
 «خسان ىلع هعالطا لامتحا ىوس هل يوارلا ةفلاخمل هجو الف ءةفلاخملاو ليوأتلل

 .نيدهتجملا نم هريغ دنع ًاخسان نوكي الو «هرظن يف اخسان نوكي هلعلو

 صنلا كرتي الف ف ءالمتحم كلذ ناك اذإو .هريغ ىلع ةجح نوكي ال هرظن يف رهظ امو

 .ها .«لمتحي رمأل هيف لامتحا ال يذلا

 نم ركذ ام نأ ىفخي الو» :77/؟ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق )٤(

 يف ال - صنلا يأ هب لمعلا كرت يف وه امنإ رظنلا نأ ىلع لدي امنإ رظنلا هجو
 نبا مالك نم 837/7 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا همهف ام سكع ها .«هزاوج
 صنلاب لمعلا يفو» :لاقو بجاحلا نبا  يدمآلا يأ  هفلاخو» :لاق ثيح .بجاحلا

 .ملعأ هللاو .«رظن

 .ءاملعلا ريهامج هيلع يذلا وه «ةمألا رثكأ لمع هيلع ام ىلع مدقم دحاولا ريخلا نوك ()

 ُرثكأ هفالخب لمع نإو» :لاق ثيح .ًاعامجإ 5 07 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هاكحو
 .ها . !ًاعامجإ كلذب ربخلا دري الف .ةمألا ضعب مهف ةمألا

 ةنيدملا لهأ عامجإ ميدقتب ةيكلاملا لوقب ةضوقنم يدمآلا مامإلا نم عامجإلا ىوعدو

 هلقن دعب ۳۸۷ - ۳۸١/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا لاق .دحاولا ربخ ىلع
 ةجح كلذ يف هدنع ةنيدملا لهأ لقن اذهف» :ةنيدملا لهأ عامجإ ةقيقح يف قيقحتلا

 هذه يف مكحلا مهيلإ لقن لقن نيذلا دالبلا رئاس لاوقأ ىلعو ءداحآلا ربخ ىلع ةمدقم

 .ها .«يفريصلا ركب وبأ اذه ملس دقو «نيعباتلا ُداحآو «ةباحصلا ٌدارفأ ثداوحلا

 =اذإ» :هلوق يبطرقلا هللادبع يبأ نع 1 عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا لقنو
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 جَو لَك ْنِم ٍساَيِقْلِل ٌفِلاَخُمْلا َرَبَخْلا ذأ ىَلَع :ُركفألا (ةلأشَم»
  Oليقَر 0

 سكَمْلاِب : ليقو مدقم

 ُلْضَألا داك ْنِإَو ءٌساَيِقْلاَف ءٌيِعْطَمِب ُهَّلِعْلا ِتناَك ْنِإ :نْيَسْحْلا وُ
 مجدا م بك م ل
 . داهتجالاف ءدب اعوطقم

(1) 

(۲) 

(۳) 

 هيف عقي ال نأ يغبنيف ءعاصلاو ءدملاو «ةماقإلاو «ناذألاك ًارتاوت لوقنملاب مهلمع رسف
 : رظناو ها .؟عطاق ُهَضَراَع اذإ نوئظملاب لمعي ال هنأ ىلع عامجإلا داقعنال ؛فالخ

 ."486/4 طيحملا رحبلا
 .نكمأ ام عمجلاف ءهجو نود هجو نم ًاضراعت نإف «سايقلا فلاخ اذإ دحاولا ربخ

 :ةيلكلاب رخآلا هتبثي ام امهنم دحاو لك لطبي نأب ؛هجو لك نم هفلاخ نإو
 رثكأ نع يجابلا هلقنو ءهباحصأ رثكأو ةفينح وبأ لاق هبو .مدقم ربخلا نأ ىلع رثكألاف
 لاق هبو. كلام يلوق دحأ هنإ :دشر نباو ضايع يضاقلا لاقو .هححصو ةيكلاملا

 .هباحصأو دمحأو «هباحصأو يعفاشلا

 يدمآلل ماكحإلا .504/؟ عمللا حرش . .157/؟ دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 .115/ ريرحتلا ريسيت 8/١"". يسخرسلا لوصأ ۳٤۷/١. لوصفلا ماكحإ 7
 رصتخم حرش 0300 طيحملا رحبلا .150/7 ليصحتلا ."87ص لوصفلا حيقنت حرش
 حرش .۲۳۹ص ةدوسملا .اهدعب امف ۳۲۷/١ ةهزنلا عم ةضورلا .۲۳۷/۲ ةضورلا
 .68554/7 رينملا بكوكلا
 لوصفلا حيقنت ةنت حرش يف يفارقلا هيلإ هتبسنب مزج «كلام مامإلا ىلإ بوسنم وهو

 يناعمسلا نبا ا .قبس امك هيلوق دحأ وه دشر نباو ضايع يضاقلا لاقو 2787 ص
 ال سايقلا فلاخ اذإ دحاولا ربخ نأ كلام نع يكحو» 88/١“: ةلدألا عطاوق يف
 اذه لثم نع كلت ةلزنم لجأ امنإو «ميظع حبقتسم جمس هقالطإب لوقلا اذهو ؛لبقي
 يضاقلا جرفلا وبأو ءيرهبألا ركب وبأ لاق هبو ««هنم اذه توبث ىردي سیلو «لوقلا
 .ةيكلاملا نم

 .اهدعب امف ۳٤٤/۲ يدمآلل ماكحإلا 88/١. ةلدألا عطاوق .5094/؟ عمللا حرش :رظنا
 حيقنت حرش ۱۱١/۳. ريرحتلا ريسيت .۳۳۸/۱ يسخرسلا لوصأ 8857/١. لوصفلا ماكحإ
 ةضورلا رصتخم حرش ۳٤١/٤. طيحملا رحبلا .110/5 ليصحتلا .۳۸۷ص لوصفلا
 رينملا بكوكلا حرش .۲۳۹ص ةدوسملا .اهدعب امف 717/١" ةهزنلا عم ةضورلا ”فضمذ
07 

 . «داهتجا عضوبف يعطقب اهيلع ًاصوصنم ةلعلا نكت ملو «هب اعوطقم لصألا ناك نإو» أ : : ةرابع
 ليوطتلا الولو ء۳٠ - ٠١۲/۲ دمتعملا يف هلماكب يرصبلا نيسحلا يبأ مالك رظنا
 .هلماكب هتركذل
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 عْرَمْلا يف اَمُدوُجُوَو ءِرَبَخْلا ىَلَع 397 ص هللا ٍتَناَك ْنِإ :ُراَمْخُمْلاَو
 . لاق ̂ او ُفْقَوْلاَف ٠ مَدوَجو ناک ْنِإَو . ٌساَيِقْلاَ ّك

 ؛ِنيِنَجْلا يِف َساَيِقْلا َّكَرَت نع ىَلاَعَت ُهللا َيِضَر] َرَمُع َّنَأ :انَ

 رابِتْعاب ؛ عباصألا ةي يِفَو «"””«تيأرب هيف اَئْيَضَمَل اََه ًالْؤَل» :َلاَكَو بلل
 ًْ 4 1 هَ

o ّنِم ٍَةَجْوَّرلا ثاّريِم ىِفَو .“ 265ه ٌرْشَع عّبْضإ لَك يف» : “هِلْوَمب اًهيِفاََم 

 ًالقتسم ًابهذم هلعجي مل هرايتخا ٌتدجو ةينأتم ةسارد نيسحلا يبأ مالكل يتسارد دنعو =.

 نبا ٌتدجو ةجيتنلا هذه ىلإ يلوصو دعب «فالخلا عضوم ىلإ ةراشإ وه لب «هسأرب

 مهفلا ةحص يف ةقث كلذ يندازف «(| ۷۲ ةقرو) بجاحلا عفر يف اهيلإ راشأ دق يكبسلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 يف ةلعلا دوجو ناك نإف «ةلالدلا يف ربخلا ىلع حجار صنب تتبث ةلعلا تناك نإ )١(

 « حيجرت رهظي ىتح فقوتلاف ءاينظ هيف اهدوجو ناك نإو «مدقم سايقلاف ايعطق عرفلا

 «بجاحلا نباو يدمآلا رايتخا وهو .مدقم ربخلاف «ءحجار صنب ال ةلعلا تبثت نأ وأ

 ماكحإلا :رظنا .مهريغو يجيرلا نيدلا دضعو «روكشلادبع نباو «مامهلا نب .لامكلاو

 .7"/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش /١1١5. ريرحتلا ريسيت ."45 - ۳٤٤/۲ يدمآلل

 ۷٠۲/١ _ ۷٥۳١. رصتخملا نايب (أ/7# ةقرو) بجاحلا عفر

 نایب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 .7"/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «ا/ه١/7 رصتخملا

 :ةريغملا لاقف .ةأرملا صالمإ يف مهراشتسا هنأ» :رمع نع ةبعش نب ةريغملا نع (۳)

 لسم نب دمحم دهشت .كعم دهشي نم تثا :لاق .ةمأ وأ دبع ةرغلاب هيف كل يبنل

 ش .؛هب ىضق لل يبنلا دهش هنأ

 يف ًاضيأ هجرخأو .40/4 ةأرملا نينج (76) باب «تايدلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 خلإ ...هللا لزنأ امب ءاضقلا داهتجا يف ءاج ام )١( باب «ةنسلاب ماصتعالا باتك '

 .ةصق هيفو ۸

 ءأطخلا لتق يف ةيدلا بوجوو «نينجلا ةيد باب «ةماسقلا باتك يف ملسم هجرخأو

 “/11١"١1. (۳۹) ثيدح يناجلا ةلقاع ىلع دمعلا هبشو

 ,4ها# 240ال١ ء١۷٥٤ ثيدح نينجلا ةيد باب «تايدلا باتك يف دواد وبأ جرخأو

 اذه عمسأ مل ول ءربكأ هللا» :لاق رمع نأ سوواط ثيدح نم هدنسب 594 _ ‰4

 .؟اذه ريغب انيضقل
 .«هلوقب» لدب «هلوقلا ش ءأ :يف (6)

 = :بيسملا نب ديعس نع "89 68/5 ننسلا ملاعم يف يباطخلا ناميلس وبأ ىكح )٥(
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 ءًارشع ىطسولا يفو ءًارشع ةباّبسلا يفو ءرشع ةسمخ.ماهبإلا يف لعجي ناك رمع نأ»
 نع مزح نب ورمع لآ دنع اباتك دجو ىتح ءًاتس رصنخلا يفو ءاعست رصنبلا يفو
 هللا يضر يعفاشلا مامإلا لقن دقو .هب ذخأف .«ءاوس اهلك عباصألا نإ» :لك هللا لوسر
 .هنع عجر هنأ لقني مل هنأ الإ هنع هللا يضر رمع نع ۲۲٤ص ةلاسرلا يف اذه هنع
 نع ديعس نب ىيحي نع باهولادبعو نايفس انربخأ» : 75ص ةلاسرلا يف يعفاشلا لاق

 يتلا يفو «ةرشع سمخب ماهبإلا يف ىضق باطخلا نب رمع نأ :بيسملا نب ديعس
 .تسب رصنخلا يفو «عستب رصنخلا يلت يتلا يفو ءرشعب ىطسولا يفو ءرشعب اهيلت
 ديلا يف ىضق يبنلا نأ رمع دنع  ملعأ هّللاو  افورعم ناك امل :يعفاشلا لاق
 مكحف ءاهلزانم اهلّزن عفانملاو لامجلا ٍفلتخم فارطأ ةسمخ ديلا تناكو «نيسمخب
 اندجو املف .ربخلا نع سايق اذهف «فكلا ةيد نم هردقب فارطألا نم دحاو لكل
 نم رشع كلانه امم عبصإ لك يفو» :لاق هّللا لوسر نأ هيف مزح نب ورمع لآ باتك
 مهل تبثي ىتح - ملعأ هّللاو - مزح نب ورمع لآ باتك اولبقي ملو .هيلإ اوراص «لبإلا
 هريغ ىلإ راص امك ءهللا ءاش نإ هيلإ راص اذه رمع غلب ولو ...هللا لوسر باتك هنأ
 هللا لوسر رمأ عابتا يف ءهيلع ٌبجاولا هتيدأتو «هلل هاوقتب ؛هللا لوسر نع هغلب اميف
 .«هللا لوسر رمأ عابتا يف هللا ةعاط نأو ءرمأ هللا لوسر عم دحأل سيل نأبو ؛هملعو
 .ها

 ثرت الو ةلقاعلا ىلع ةيدلا» :لوقي ناك هنع هللا يضر رمع نأ بيسملا نب ديعس نع
 للي هللا لوسر نأ ىبالكلا نايفس نب كاحضلا هربخأ ىتح .ًائيش اهجوز ةيد نم ةأرملا
 ١ .ءاهجوز ةيد نم نيابّضلا َمِيْشَأ ةأرما ثّرو نأ» :هيلإ بتك
 ةيد نم ةأرملا ثاريم يف ءاج ام باب «ضئارفلا باوبأ يف ظفللا اذهب يذمرتلا هجرخأ
 .1455 - ٤٤٥/٤ (؟١١١5)ثيدح اهجوز

 ثيدح .اهجوز ةيد نم ثرت ةأرملا يف باب «ضئارفلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 ةفحت رظنا .ىربكلا ننسلا يف «ضئارفلا يف يئاسنلا هجرخأو .۳۳۹۳ (۷
 1 0 .507/4 فارشألا
 .۸۸۳/۲ (؟554؟) ثيدح ةيدلا نم ثاريملا باب «تايدلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 مامإلا هجرخأو .455ص ةلاسرلا يفو ۴٠۲٠ص هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأو
 for هدنسم يف دمحأ

 .«اوئضوت# لدب «ءوضوب» أ : يف
 . «هتسم» لدب ٤تّسَم» ش : يف 3 هه . 0
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 02009 طق اإ : يِف ةشِئاعو ره كِلْذَكَو ءِهروهظِ ؛ٌداَعْبِتْساَف اگلا

 تسم امم اوؤضوت» :لوقي ب هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(

 .«رانلا

 0581  "ه15) ثيدح رانلا تسم امم ءوضولا باب ءضيحلا باتك يف ملسم هجرخأ

 : اال _-

 ثيدح رانلا تريغ امم ءوضولا يف ءاج ام باب ءةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 نم أضوتنأ ؟نهدلا نم أضوتنأ» :ةريره ىبأل سابع نبا لاقف :هدنعو ء١/٤٠۱ (۷۹)
 برضت ال لي هللا لوسر نع اثيدح تعمس اذإ يخأ نبا اي :ةريره وبأ لاقف ؟ ميمحلا
 . (الثم هل

 )١194( ثيدح كلذ يف ديدشتلا باب «ةراهطلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو

 4/1" . ١ ١
 ٠٠١/١. رانلا تريغ امم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو»

 (446) ثيدح رانلا تريغ امم ءوضولا باب «ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .يذمرتلا مامإلا ةياور وحنب ., ١/3

 .6594 280 40/٠ لالا ۰۲٦۵/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ءوضولا كرت باب «تاراهطلا باتك ىربكلا هننس يف يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا جرخأو
 ًاضوتن ال» :سابع نبا لاق ءاطع نع جيرج نبا ثيدح نم ١64/١ رانلا تسم امم

 .اهمرحت الو ءيش نم لحت ال رانلاو «ةكرب رانلا امنإ ءرانلا تسم امم

 ءوضولا ملعلا لهأ ضعب ىأر دقو» 1١5/١: ثيدحلا اذه بقع يذمرتلا مامإلا لاق

 مهدعب نمو «نيعباتلاو ءب يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأو ءرانلا تريغ امم
 ٠ ."رانلا تريغ امم ءوضولا كرت ىلع

 كرت ىلإ راصمألا ءاهقفو «ملعلا لهأ رثكأ بهذو» : ٥٩ص رابتعالا يف يمزاحلا لاقو

 .ها. ايب هللا لوسر لعف نم نيرمألا رخآ هوأرو «رانلا تسم امم ءوضولا

 يف ىلاعت هللا همحر ملسم مامإلا ركذ» :47/4 ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاقو

 ةدراولا ثيداحألاب اهبقعأ مث ءرانلا تسم امم ءوضولاب ةدراولا ثيداحألا بابلا اذه

 ملسم ةداع هذهو ءخوسنم ءوضولا نأ ىلإ ريشي هنأكف ءرانلا تسم امم ءوضولا كرتب

 اهنوبقعي مث «ةخوسنم اهنوري يتلا ثيداحألا نوركذي «ثيدحلا ةمئأ نم هريغو

 .ها .«خسانلاب

 1١8. 98ص يمزاحلل رابتعالا .48 - 55/4 ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش :رظنا

 785/١ 55١. يذوحألا ةفحت .۱۹۱/۷ ةمادق نبال ينغملا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ظقيتسا» لدب «ضقيتسا» ش ءأ :يف (۲)
 .5؟6ص .ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ :ةلأسم يف هجيرخت قبس (۳)
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 . «فيكف» لدب «فيك» أ : یف

 .1ٌعّنْضَلا لدب ؛ٌعَئْضُيا أ : يف

 ءءاملا نم اريثك عست «ةروقنم ةرخص :سارهملا» :199/0 ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق
 .؛ءاملل ضايح اهيف لمعي دقو
 ةريره يبأل ةشئاعو سابع نبا ةفلاخم امأو» 7١: 4ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 ةحول) ةقفاوملا ىف رجح نبا ظفاحلا لاقو .«هلقن نآلا ىنرضحي الف كلذ يف
 افلاخ .مهنع هّللا يضر ةشئاعو سابع نبا نأ ينعي» :(/١١؟ ةحول) .(ب/١0
 هالكشتساو ءءانإلا امهلاخدإ لبق ظقيتسا نمل ديلا لسغب رمألا يف ةريره ىبأ ثيدح
 .ها .«ثيدحلا بتك نم ءيش يف كلذل دوجو الو ...ركذ امب
 4۸ _ ٤۷/١ اهلسغ ةفص باب .ةراهطلا باتك ءىربكلا هننس يف يقهيبلا مامإلا ىور
 يبأ نع «حلاص يبأ نع .نارهم نب ناميلس انث «ديلولا نب عاجش ردب يبأ قيرط نم
 الف «مونلا نم مكدحأ ظقيتسا اذإ» ب هللا لوسر لاق» :لاق هنع هّللا يضر ةريره
 .4؟ هدي تتاب نيأ يردي ال هنإف ءهدي لسغي ىتح ءانإلا يف هدي ذخأي
 ةريره وبأ عنصي فيك» : هللادبع باحصأ لاق :لاق ميهاربإل كلذ ركذف :ناميلس لاق
 .ةفيظن تناك اذإ اهلخدي نأ ًاسأب نوري ال اوناكف :ناميلس لاقف» ؟ سارهملاب
 سابع نبا ةفلاخم» ۷١۷/١: رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 يبأ نبا فنصم يف .امهتفلاخم ىلع فقأ مل ظقيتسملا يف ةريره يبأ ثيدح ةشئاعو
 يبأ ثيدح مهدنع ركذ اذإ اوناك هللادبع باحصأ نأ ميهاربإ نع شمعألا نع ةبيش
 .ها «؟ سارهملاب ةريره وبأ عنصي فيكف» :اولاق ةريره
 .41" ص يف هجيرخت قبس ذاعم ثيدح

 يباحصلا «سوأ نب رمع نب لبج نب ذاعم «نلمحرلادبع وبأ :وه لبج نب ذاعم -
 نيعبسلا دحأ «مارحلاو لالحلا ملع يف مدقملا مامإلا «يجرزخلا يراصنألا ليلجلا
 اك هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ءادحأو ءًاردب دهشو ءراصنألا عم ةبقعلا اودهش نيذلا
 .«ةعبرأ نم نآرقلا اوذخ». : ةي هللا لوسر مهيف لاق نيذلا ةعبرألا دحأ وهو

 :رمع لاقو .ًاميسو ًاليمج ناكو «ءاخسو ءءايحو ءًاملح راصنألا بابش لضفأ ناكو
 نميلا ىلع ةي يبنلا هرّمأ .«رمع كلهل ذاعم الولو ءذاعم لثم ندلي نأ ءاسنلا تزجع»
 يف يمالسإلا شيجلاو «داهجلاب قحلو ءركب يبأ ةفالخ يف نميلا نم مدق ءءاضقلا ةيالو
 .حصألا ىلع ةنس ۳۸ هرمع ناكو .ه ۸ وأ ١7 ةنس سومع نوعاط يف يفوت .ماشلا دالب
 .۲۹/۱ بهذلا تارذش ۱۹٤/٥. ةباغلا دسأ .475/# ةباصإلا : يف هتمجرت رظنا
 .«ُفعضألا َمّدُقَل َمّدُق وَلا ش :ةرابع
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 يف ُهْدوُجوَو «ٍليِلْعَتلا ٌفْضَوَر ُهُليِلْعَتَو ,لضألا “كح : ةي يف ُساَيِقْلاَو
 .اًرَبَح ُلْضألا نا ْنِإ اًضِيَأ ِنْيَرْمَألا ىَلِإَو .اًمِهيِف "”ضراعُمْلا ُيْفَتَو «عرَقل

 [ب/#] / ءِقْسِفْلاَو ِرْفَكْلاَو .'9ٍبِذَكْنِل ٌلِمَتْحُم ُدَبَحْلا :اوُناَق

 . خْسّنلاَو ءِزّوَجَّتلاَو ِلَطَحْلاَو
 .اًرَبَح ُلضألا َناَك ادِإ ْفرَطَتُمَك :اًضِنَأَو ذيب لاپ َبيِجَأَو

 ٍقَلألَدلاَو ٍةَلاَدَعْلا ىِف هيف ''ُدَهَعْجُم َرَبَخْلا َّنأل ؛ٌعاَمْجِإ :ُةَيِناّئلاَو

0 eمعا ىلع عع تے  

 / َ / )ر

 ۰ ا

 َناَك ْنِإَف ءنْيَحيِجْدَّتلا ضْراَعَتِل ؛ُفْقَوْلاَو
0 1 1 
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 ءرَخآلاب ٌصخ ءَّمَعَأ اَمُهَدَح ت

 eee : ملا (ُةَلَأْسَم)

elo 
 . (دهتجي» لدب «ٌدهَجُم» شش : يف قلد

 رورجم وهف هيلع فطع ام لكو .«لصألا مكح» لدب «ٍلصألا مكح يف» ش :يف (۲)

 .ش :يف

 .«يف» ةدايزب .«ضراعملا يف يفنو» أ :ةرابع (۳)

 .«بذكلا» ىلع «رفكلا» ميدقتب «بذكلاو رفكلل لمتحم ربخلا» أ :ةرابع (6)

 .ش «أ :نم ةطقاس «امهنم» :ةظفل (ه)

 .اهدعب امف ۲٥۸ص .صيصختلا ثحبم يف كلذ نايب يتأيس (5)

 .لاسرإلا نم لوعفم مسا ءلَعْفُم نزو ىلع :لسرملا :ةغللا يف لسرملا (۷)

 نم هلصأ» ٠١: 4١ص ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج يف يئالعلا ظفاحلا لاق

 انلسرأ انأ رت ملا :ىلاعت هلوق يف امك «هعنمت ملو هتقلطأ اذإ اذك تلسرأ :مهلوق

 وارب هديقي ملو دانسإلا قلطأ َلِسْرُملا نأكف ۳ :ميرم] «نيرفاكلا ىلع نيطايشلا

 .اذه ىلإ يرزاملا مامإلا راشأ دقو «فورعم

 .نيقرفتم اعطق :يأ الاسرأ موقلا ءاج :مهلوق نم نوكي نأ لمتحيو

 «لاسرأ عمجلاو «ءيش لك نم عيطقلا :- نيسلاو ءارلا حتفب  لَّسّرلا :هديس نبا لاق

 = : ثيدحلا هنمو :- يئالعلا ظفاحلا لئاقلا - تلق .ةعامج ةعامج :يأ ةلسر ةلسر اوؤاجو

۳٦ 



 ُدْيَغ ُهَدئْسَأ نإ : ٌيِعِفاَّشلا لاق : اهلا ي لاق : ٌىِباَحَّصلا ٍرْيَغ لْوَق

0) 

(۲) 

(۳) 

 عبتي ةعطقتم اقرف يأ «ألاسرأ هيلع اولصف هتوم دعب لب يبنلا ىلع اولخد سانلا نإ»
 ءهدانسإ عطق يذلا ثيدحلل ليقف «عاطقنالا ظفللا اذه نم روصت هنأكف ءاضعب مهضعب

 .اهتقحل الو ىرخألا قلت مل مهنم ةفئاط لك :يأ لسرم :لصتم ريغ يقبو
 هيف اميف هب ةقثلاو «ناسنإلا ىلإ ةنينأمطلا وهو «لاسرتسالا نم هلصأ نوكي نأ لمتحيو
 .هيلإ هلصوي نمل هب قثوو ءهنع هلسرأ نم ىلإ نأمطا ثيدحلل َلِسْوُمْلا نأكف «هثدحي
 ...لسرملاب جتحملا لوبقل قئاللا اذهو
 .ريسلا ةعيرس :يأ ٌلاَسْرِم ةقان :هلوق نم ُلَسْرُمْلا نوكي نأ ًاضيأ زوجيو
 :ريهز نب بعك لاق

 ٌليِياَرَمْلا ٌتاَبيِجَنلا قاَتعلا اإ اًَهُمّلِبيَأل ضزأب ٌداَعَُس ثَّسفأ
 .ها .«لمتحم لكلاو «هدانسإ ضعب فذحف ءالجع هيف عرسأ ثيدحلل َلِسْرْمْلا نأكف
 طيسولا مجعملا .558ص يناجرجلل تافيرعتلا .517/؟ رينملا حابصملا :رظناو
 ." 47ص ينامألا رفظ ا

 . ؛لَك هللا لوسر لاق» أ :

 . (لكو» لدب السلا هيلع» شا: 8

 لمشي يباحصلا ريغ .؛ةيب لاق :يباحصلا ريغ لوق :ُلَسْرُمْلا» :بجاحلا نبا لوق
 .ءاهقفلاو نيبلوصألا لوق اذه .اًرج لهو «يعباتلا عباتو يعباتلا
 نإف «بيسملا نب ديعسك نيعباتلا رابكب مهضعبو «نيعباتلاب هنوصخيف نوثدحملا امأو
 ءا هللا لوسر لاق :بيسملا نب ديعس نع ىور نم لوقك «يعباتلا لبق دحاو طقس
 ريسفتف اذه ىلعو .الضعم يمس يلاوتلا ىلع نايوار طقس نإو .ًاعطقتم ىمسيف

 .نيثدحملا دنع عطقنم < «نييلوصألا دنع سرم يعباتلا نود عطقنا امف ءمعأ نييلوصألا
 لسرم ال هنأ ملع .هِلكَي لاق :يباحصلا ريغ لوق : ٌلَسْوُمْلا» :بجاحلا نبا مالك نمو
 .يباحصلل
 :بهاذم ةعبرأ ىلع لسرملا لوبق يف ءاملعلا فلتخا دقو
 رهشأ يف دمحأو كلامو «ةفينح وبأ لاق هبو .ًاقلطم ةجح هنأ :لوألا بهذملا

 .يدمآلا هراتخاو «ةلزتعملا روهمجو «نيتياورلا
 «نابأ نب ىسيعل ًافالخ دنسملا نم فعضأ ةجح هنوكب لوقلا ىلع لسرملا مث
 .دنسملا نم ىوقأ هنأ اومعز ثيح ةيفنحلا نم يزابخلاو :يودزبلاو

 ءاهقفلا نم ريثكو «نيثدحملا ريهامج لاق هبو .ًاقلطم ةجحب سيل هنأ : يناثلا بهذملا
 يف يوونلاو ٤٥٠ص هتمدقم يف حالصلا نبا مهنع هلقن امك لوصألا باحصأو
 نم ةعامج نع ؟/ ١ ديهمتلا يف ربلادبع نبا هلقنو «بيردتلا حرشب ۱۹۸/١ بيرقتلا
 -لصأ يف لسرملا» 14/١: هحيحص ةمدقم يف ملسم مامإلا لاق .ثيدحلا باحصأ
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 ٍلْمّتلا ٍةّمِئَأ ْنِم ناك ْنِإ :اَهْعِباَرَو . لبق ءِلْذَع ْنَع اإ لري آل هنأ فرع
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 .ُراَتْحُمْلا َرُهَو .الق ًالِإَو ءب

(1) 

 ..ها .«ةجح سيل رابخألاب ملعلا لهأ لوقو ءانلوق

 لمعلا بجي ال هنأ هراتخن يذلاو» : ٤۱۸/١ صيخلتلا نع ًالقن ىنالقابلا ىضاقلا لاقو

 .ها .«بابلل امسح ليسارملا نم ءيشب
 لبقي هنأ يضاقلا نع ٤۲۷ص لوخنملا يف يلازغلا مامإلا هلقن ام نأ رهظي اذهبو

 159/١. ىفصتسملا يف هلع ء هلقن ام باوصلاو «هنم وهس «ةقثلا لسرم

 .يعفاشلا هيلإ بهذ ام وهو .ةسمخ رومأ دحأب الإ لبقي ال هنأ : ثلاثلا بهذملا

 ٠.1۳۹ - 1۳۸ص .لسرملا لوبق طورش يف يعفاشلا بهذم يف قيقحتلا يتأيسو

 «نابأ نب ىسيع لاق هبو .هريغ نود لقنلا ةمثأ نم وه نم لسرم لبقي : عبارلا بهذملا

 .ماظنلا عيدب بحاص يتاعاسلا نباو «بجاحلا نبا هراتخاو

 تبدو ْثَمَّتُق اهنإف ؛اهريغ نود بيسملا نب ديعس ليسارم لبقت : سماخلا بهذملا

 .تاقيقحتلا حرشب ۲٠٠ص تاقرولا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق هبو .ديناسم اهلك

 .۲۱۸ص ينيدراملل تاقرولا ظافلأ لح ىلع تارهازلا مجنألا 408/١. ناهربلا :رظناو

 صيخلتلا .١45ص يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا

 159/١. ىفصتسملا .٤۲۷ص لوخنملا .1۲۲/۲ عمللا حرش 408/١. ناهربلا 5

 .اهدعب امف ۳٤۹/۲ يدمآلل ماكحإلا .454/5 يزارلل لوصحملا ١147/7. دمتعملا

 عم ةضورلا .۳۷اص لوصفلا حيقنت حرش .۳۳۹/۲ ةدعلا ٠١/١". لوصفلا ماكحإ

 زيزعلادبعل رارسألا فشك .(أ/#” ةقرو) بجاحلا عفر .اهدعب امف ۳۲۳/١ ةهزنلا

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١19٠. ص يفنحلا يزابخلل ينغملا .2/ * يراخبلا

 ١/ ربلادبع نبال ديهمتلا .۲۱۸ص تاقرولا ظافلأ لح ىلع تارهازلا مجنألا .507ص

 رفظ 564/١. راكفألا حيضوت ۱۹۸/١. يوارلا بيردت .66ص حالصلا نبا ةمدقم .؟

 ."84 - ۳٤۳ص ينامألا

 ١45ص ةلاسرلا يف هدروأ امك لسرملا لوبق طورش يف يعفاشلا مامإلا بهذم قيقحت

 يفو «لّسرملا ثيدحلا يف رابتعالا طرشب نيعباتلا رابك نم لّسرملا لوبق :وه 456 -

 .لسرملا يوارلا

 :رومأ ةعبرأ نم دحاوب دضتعي نأ :وهف لّسرملا ثيدحلا يف رابتعالا امأ

 .رخآ هجو نم ادنسم ىَوِرُي نأ ۔
 ىلع كلذ لديف. «لوألا خويش نع ذخأي مل رخآ وار نع هانعمب ًالسرم ىَورُي وأ -

 .ثيدحلا جرخم ددعت

۳۸ 



 ُهْرِكْنُي ْمَلَو ءًالوُبْفَم اًروُهْشَم ناك َنيِعِباَّتلا َنِم ٍةمِبَألا َلاَسْوِإ ذأ :
 640 او ا 6 لاو 0 ِيَسُمْلا نب کی ر دَحَأ

(000 

00 

(۳) 

(£) 

 .ةباحصلا ضعب لوق هقفاوي وأ - ۳

 .ملعلا لهأ رثكأ هب لاق دق نوكي وأ - ٤
 مسي مل ءهنع ىور نم ىس اذإ يوارلا نوكي نأف :لّسرملا يوار يف رابتعالا امأو

 .ةياورلا يف هنع ايوغرم الو ءالوهجم
 مامإلا لاق امك ءهثيدح جزخم ةحص ىلع لئالد تناك رومألا هذه تدجو اذإف
 .هب جتحيف «يعفاشلا

 ٠٤٥/١ يلبنحلا بجر نبال يذمرتلا للع حرش ١/ ٠ يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا
 ًاديج ًاليصفت دجتسو 557/١. راكفألا حيضوت .۲۰۲ - ١98/١ يوارلا بيردت .687 -
 .لسرملا نم يعفاشلا فقومل

 يف بجاحلا نبا لقنو» : ١ حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا يف يشكرزلا لاق
 نولسري اوناك مهنأ هتياغو ءدودرم هنكل «لّسرملا لوبق ىلع نيعباتلا عامجإ هرصتخبم
 لوق بجاحلا نبا ىوعد ديؤي :تلق نإف .؟ هلوبق ىلع اوعمجأ مهنإ :لاق نم نكلو
 نإ :تلق .نيتئاملا دعب تثدح ةعدب لّسرملا راكنإ :يربطلا ريرج نب دمحم مامإلا
 لمعي نكي مل كلذ لبق ادحأ نأل ؛هيلإ جيتحا امل هب لوقلا ثدح هدارمف «هنع تبث
 ليوأتلا اذه الولو ٠ ةبجاو ةعدب تناكف «هراكنإ ىلإ جيتحا نمزلا لواطت املف «هب
 .«حالصلا نبا هلقن يذلا جاجحلا نب ملسم مالكب هانضراعل
 يهف :بيسملا نبا ليسا امأو» 066/١: يذمرتلا للعل هحرش يف بجر نبا لاق

 ليسارم ليسارملا حصأ :نيعم نبا لاق اذكو «هريغو دمحأ لاق امك ليسارملا حصأ
 .بيسملا نبا

 هذهو :لاق .ةحيحص ديناسأب اهودجوف هليسارم نومدقتملا ةمئألا لمأت دق :مكاحلا لاق
 .لاق اذك «هريغ ليسارم يف دجوت مل طئارشلا
 ركنأ دقو .قبس امك ىلعألادبع نب سنوي ةياور يف يعفاشلا هيلع صن ام هجو اذهو
 .ها .«ةدنسم دجوت ال ليسارم بيسملا نبال :اولاقو «كلذ هريغو بيطخلا
 ةقرو) ۷٤(« ةقرو) بجاحلا عفر 41١/١. ناهربلا .458/5 صيخلتلا :رظناو
 ينامألا رفظ .اهدعب امف ٠" ۰۲/۱ يوارلا بيردت .40© ص بيطخلل ةيافكلا .(ب٤
 .بيسملا نب ديعس ليسارم نع ًاديج ًاليصفت دجتسو 6١0". ص
 يلبنحلا بجر نبال يذمرتلا للع حرش :يف يبعشلا مامإلا ليسارم مكح رظنا
 4/١ 5١. يوارلا بيردتو ۳ 1/۱

 مالك - يذمرتلا يأ - ركذو» ٠٤١/١: يذمرتلا للع حرش يف يلبنحلا بجر نبا لاق
 =الإ هدنع نكي مل دنسأ نإو ءدحاو ريغ هب هثدح دقف لسرأ اذإ ناك هنأ يعخنلا ميهاربإ

1۳۹ 



 . عامجإل افراح ٌفِلاَخُمْلا ل كوك نأ مري : َليِق نطق .ْمِهرْيَغَو '"ٍنَسَحْلاَو

 ْنَكَي ْمَل ول :اًضِيَأَو «خ ءُحَدْفَي آل ّنظلا وأ ٌّيِلالْدِيْسالا ٍعاَمِْإل فرخ :ائلُق
 ما حس

 .ْثيِدَحْلا يف اسلم ناكل دلع ُهلُزَع

 :انلُق .َلّدَعُي الأ َراَجَل ءَنْيْس وَ هلال ءُّكَّكلا َعَم بقل لب ول :اواگ

 َناَك نإ انآ ءويِف ٍفالِخْلا ِةَبَلَعِل :اتلُق .اترضَع يف لفل «َلبق ول اولا

 لبق ؛ مَ ةَبير ال و ءلْقّتلا مي ْنِم

 :ٍلْقَتلا ٍةَّمِئَأ يِف ُهَُدِئاَف :اَئْلُق ."0ىَتْعَم ٍداَنْسِإلِل ُنوُكَي آل :اوُناَق

 . الخلا ُْفَرَو ءْمُهُتواَقَت

 ر لَو نيبال ٍليِساَرَمِي اوُكسَمَت :اًمَلطُم "باقل

 5[ عفت : :اًئْلُق .ِهِليِدْعَت ىَنَع لذي ٍلْدَعْلا ٌلاَسْرِإ 1/۳1 / :اوُناَق

 .اَوَر ْنَم يِرْذَي الو ُلِسْرُي َلِهاَجْلا

٠. e 

 اميف ةصاخ يعخنلا نع نكل < ءدنسملا ىلع لسرملا حيجرت يضتقي اذهو .ءامس نمع =

 .ها .«اهب سأب ال :يعخنلا ليسارم يف دمحأ لاق دقو .ةصاخ دوعسم نبا نع هلسرأ

 كيل ۳/۱ يوارلا بیردت . ۷/1 يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظناو

 رباكأ نم « يعخنلا ءنارمع وبأ ءدوسألا نب ورمع نب ديزي نب ميهاربإ وه : يِعَحْنلا -

 مه ريغو مقرألا نب ديز ميهاربإ ىأر .ثيدحلل ًاظفحو «ةياور قدصو ءٌاحالص نيعباتلا

 ةنس يفوتو ه4” -ةنس دلو .بهذم هل ًادهتجم ًامامإ ناك «قارعلا هيقف .ةباحصلا نم

 دعس نبا تاقبط .؟94/4١1 ءايلوألا ةيلح :يف هتمجرت رظنا .ه45 :ليقو ه6

 نازيم ١١١/١. بهذلا تارذش ."5ص ظافحلا تاقبط ۷۴/١. ظافحلا ةركذت .5
 ۷٤/١. لادتعالا

 ثلا 4/١ يوارلا بيردت

 ىنعَم» لدب ةاَنْعَم» ش :يف (؟)

 لوبقب لئاقلا :دوصقملا نأل ؛ ؛ ىنعملا ريغي ال اذهو .«لباقلا» لدب «لئاقلا» أ :يف (۳)

 .اقلطم لسرملا
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 صيخلتلا يف ينيوجلا لقن دقو «ينالقابلا يضاقلا وه يعفاشلا مامإلا نع ذخآلا )١(
 الإ ليسارملا لبقت ال :هنع هّللا يضر يعفاشلا لاق» :لاق ثيح ةذخاؤملا هذه ۳
 هركذ اممف .يضاقلا دنع ةلوخدم اهلكو .ةلاسرلا يف اهدعو «فاصوأ اهيف تعمجت اذإ
 هريغ :هاور دق ًالّسرم لدعلا هاور يذلا نوكي نأ :فاصوألا نم هّللا همحر يعفاشلا
 .ًادنسم

 نم ًادنسم يور اذإ هنإف ءهطارتشا يف هجو ال ام اذهو :هنع هللا يضر يضاقلا لاق

 كلذ ناك لسرملا ةحص ىلع ًاليلد دنسملا ناك نإو ءلسرملا ىلإ ةجاح الف هجو
 .الطاب

 نع ةياورلا هيلع ليلدلاو ءربخ هقفاو ول كلذكو «هلايح ىلع حلصي ال ام نإو
 .لدع ربخ هقفاو نإو «هتحصب مكحي ال هنإف « فيعضلا

 ءهريغ لاسرإ هلاسرإ قفاوي نأ ىغبني :لاق نأ هنع هّللا يضر يعفاشلا هط رش اممو
 ١ .لاسرإلا ىلع ظافحلا نم ةفئاط قفتتف
 ال لاسرإلا ةرثكو «ثيدحلا قيرط ىف فيعض لاسرإلا نإف ؛ًاضيأ رظن هيف اذهو
 كلذكف .لمعلا بجوي مل امل فيعضلا نع ةياورلا نأ امك اذهو «هتيوقت بجوي
 عقي ناكل «لوبقلا يف رثؤي ةعامجلا لاسرإ ناك ولف ءءافعضلا نم ةعامج نع ةياورلا
 .ةدحاولا ةياورلاب ءازتجالا

 امم وهف ةماعلا بهاذم هدضاع اذإ لسرملا ثيدحلا :لاق نأ يعفاشلا هطرش اممو
 لوبق يف عامجإلا تطرش كنأكف ءةماع ءاملعلا :ةماعلاب تينع نإ :هل لاقف ءهيوقي
 بهاذم ىلإ كلذب ئموأ نإو «ءلسرملا نع ينغتسا عامجإلا تبث اذإو «ليسارملا
 الو قافو يف مهل ربتعم ال ماوعلا نإف ؛كلذ هب نظت نأ نم ًاردق لجأ وهف «ماوعلا
 وهف ءءاملعلا مظعم هلاق امب ىنع نإو ؛مهقافتاو ءاملعلا فالخب ربتعملا امنإو ءفالخ

 ولو «ةجح نوكي ال بهذم ىلإ فالخلا ريدقت عم مظعملا ريصم نإف ؛ًاضيأ لوخدم
 .كلذب فيعضلا نع ةياورلا ةيوقت زاجل «كلذب لسرملا ةيوقت زاج

 نإف ءًاضيأ رظن هيف اذهو .ةباحصلا ضعب بهذم لسرملا قفاوي نأ ًاضيأ هطرش اممو
 .ٌدَجْلا يف هنع هّللا يضر يعفاشلا بهذم اذهف ؛هلوقب جتحي ال هنأ يف هريغك يباحصلا
 نإف ءًاضيأ لوخدم اذهو .هلوبق بحتساف فاصوألا هذه تعمتجا اذإ :يعفاشلا لاق مث

 «لبقن نأ انل لحي ال لوبقلا لحمب نكي مل امو ؛لبقي نأ بجي لوبقلا لحمب ناك ام

 .بابحتسالل ىنعم الف
 «بيسملا نب ديعس ليسارمب لوبقلا صيصخت هيلإ دنسي نم يعفاشلا باحصأ نم مث
 لحمب وهف «فاصوألا هذه عمجتسا ام هنع حيحصلا امنإو ءهنع حصي ال ام اذهو
 .لوبقلا
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 ْنِإَو .ُدِراَو وهو ءِدَئْسُمْلاِب ُلَمَعْلاَف ءَدِيْسَأ ْنِإ :َليِقَف «2"'”[ىَلاَعَت هللا ُهَمِحَر]

 لصحَي 0 ّنَظلا ديب ؛ُدِرَي الو هلم ىَلِإ ٍلوُبْقَم ريَ مغ مضنِإ ِدَقَق ذيب مل
 ا

 .٠ "" ماَمِضْنالاَ ىّوَْمُي هَ وأ

)0 

 قف

)۳( 

 قف

(6) 

 , زدت هبف ر جر امُهَتْيَب لوکی ْنَأ : 0 مَممْلاَو

 ًاتابثإو ًايفن ليسارملا يف مالكلا نأ ملعن نأ هنع لفغي ال نأ يغبني اممو

 . (هنع هللا يضر يضاقلا لاق اذكه .تادهتجملا نم وه امنإو ‹ عطاوقلا نم سج

 ' ةدعلا يف هيلع ىلعي وبأ يضاقلا ضرتعا يعفاشلا مامإلا ىلع يضاقلا ضارتعا 5

 هتمدقم يف حالصلا نبا :نم اک ينالقابلا يضاقلا تاضارتعا نع باجأ دقو .۳

 عفر يف يكبسلا نباو ٠٦٦/۲ ٠٦۷ حالصلا نبا ىلع هتكن يف رجح نباو ٤٠٠ص
 ۳٤١/۲ جاهبإلا يفو ء(برال4 ةقرو)و «(أ/4# ةقرو) ء(ب/۷۳ ةقرو) بجاحلا

 ۲٠۲/٠. يوارلا بيردت يف يطويسلا مامإلاو
 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 . نإ لدب هد أ : يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ةامضنالاب» لدب «مامظنالابا ش :يف

 «دحاو عضوم يف يباحصلا لبق دحاو وار هتاور نم طقس يذلا ثيدحلا :وه عطقنملا

 نوكي ال نأو «دحاو ىلع اهنم لك يف طقاسلا ديزي ال ثيحب ةددعتم عضاوم وأ

 .دنسلا لوأ يف طقاسلا

 هدحاو» :مهلوقب جرخ ثيح «عاطقنالا عاونأ رئاسل انيابم عطقنملا لعج لعج فيرعتلا اذهو

 «دنسلا لوأ طقاسلا .نوكي ال نأ» طرشبو ءٌلسرملا «يباحصلا لبق امب»و ر؛لضعملا

 .نلَعُملا | جرخ
 بيردت :٤ص رجح نبال ةبخنلا حرش .هال ۔ ٦٥ص حالصلا نبا ةمدقم :رظنا

 "54 - ۷٣۳ص دقنلا جهنم. ."864ص ينامألا رفظ .۲۰۸/۱ يوارلا

 نيعلا لوهجم طسوتملا يوارلا :لوقي نأ لئاقل نإف ءرظن عطقنملا لوبق يف :يأ

 .ةلوبقم هتياور نوكت الف «لاحلاو

 ىلع ينعي «هب ًاجاجتحا ديفي ال كلذو» :8١٠ص ليصحتلا عماج يف يئالعلا لاق

 فالخلا امنإو ءاقافتا هب جتحي الو «نيعلا لوهجم اذه نأل ؛لوهجملا لوبقب لوقلا

 .هنيع ةفرعم دعب ةلادعلا لوهجم يف

 ؛عطقنملا مكح همكح نكلو ءٌلصتم 4 لصتم هوحنو «لجر نع» :يوارلا لوق نأ قيقحتلاو

 فرع ىتمو «لجرلا كلذ فرعي ملا اذإ ًاعطقنم نوكي اذه نإ مث هب جاجتحالا .مدعل

 .ها .الوبقم لجرلا كلذ ناك اذإ هب ٌجَتْخُيو ءالصتم ناك
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 ةباحصلا نع ىوري ام وه» :هلوقب ٤٤ص هتمدقم يف حالصلا نبا هفرع: فوقوملا

 ىلإ هب زواجتي الو «مهيلع فقويف ءاهوحنو مهلاعفأو مهلاوقأ نم مهنع هللا يضر
 اک هللا لوسر

 مساقلا وبأ لاق .رثألا مساب فوقوملا فيرعت نييناسارخلا ءاهقفلا حالطصا يف دوجومو

 رثألاو ةي يبنلا نع ىورُي ام ربخلا» :نولوقي ءاهقفلا :هنع انغلب اميف مهنم يناروُملا
 .ها .«مهنع هللا يضر ةباحصلا نع ىورُي ام

 اذإ كلذف «يباحصلاب هصيصخت نم هانركذ امو» : ٦٤ص ةمدقملا يف حالصلا نبا لاقو

 لمعتسي دقو «- نالف هفقو وأ .,فوقوم ثيدح :ليق اذإ ينعي  اقلطم فوقوملا ركذ

 ىلع وأ ءءاطع ىلع نالف هفقو اذكو اذك ثيدح» :لاقيف «ىباحصلا ريغ ىف اديقم
 .ها .«اذه وحن وأ سوواط
 ملو «يباحصلا دنع هب فقو يوارلا نأل ؛ًافوقوم يباحصلا ىلإ فيضأ ام يمسو

 يي يبنلا ىلإ عفتري
 سب يحيا لوق نأل ؛ًاحيحص سيل يعباتلا لوق ىلع دييقت ريغ نم فوقوملا قالطإ

 وقت نأك أ اديقم يعباتلا لوق ىلع فوقوملا مسا َتقلطأ نإو .ًافوقوم ال ًاعوطقم

 .كلذ زاج « عفان ىلع كلام هفقو اذكو اذك ثيدح

 ."*6ص ينامألا رفظ 184/١. يوارلا بيردت ٤١. - 48ص حالصلا نبا ةمدقم :رظنا

 ."117 - "75ص دقنلا جهنم
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 0( ُرفألا

 ٍلْغِفْلا يِفَو ءاَناَمْتا صوُصْخَمْلا ِلْوَقْلا يف ٌةَقيِقَح 200: م _ ا١ "وألا
 ا : 07 ر ا : َليِقَو . رام

 يف فيلكتلا ساسأ اهنأل ؛هقفلا لوصأ يف ةمهملا باوبألا نم يهنلاو رمألا باب نإ )١(
 صيحمتل ؛نايبلاو حيضوتلاب نويلوصألا اهب متها كلذلو ؛نيفلكملا ىلإ باطخلا هيجوت
 .لوصألا بتك ةمدقم يف نيفنصملا نم ريثك اهلعجو «ةيعرشلا ماكحألا

 ؛يهنلاو رمألا :نايبلا يف هب أدبي ام قحأف» ١١/١: هلوصأ يف يسخرسلا مامإلا لاق

 .«مارحلا نم لالحلا زيمتيو «ماكحألا ةفرعم متت امهتفرعمبو ءامهب ءالتبالا مظعم نأل
 .هأ

 امك ىمسملا هب ينعن الو :رمألا» :(برال4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (؟)
 م أ :يهو رمألا ظن لب ءاهتايمسم دارملاو ءاهب ظفلت نأ ظافلألا يف فراعتملا وه

 ٥۷۲/۲. عماسملا فينشت ./5/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو ها. هر

 . عفر يف امل قفاوملا وهو «لصألا :نم هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس «ر م أ» ةظفل (۳)

 Nt) ةقرو) بجاحلا

 ؛«5/؟ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هبسنو «هباحصأو «هللا همحر دمحأ مامإلا لوق وهو )٤(

 راجنلا نباو ٠٤٠/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأو ٠٠٦/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو

 .ءاملعلا رثكأ ىلإ مهريغو ٦/۳ رينملا بكوكلا حرش يف
 لوصأ ."065/؟ يدمآلل ماكحإلا .4/5 يزارلل لوصحملا 48/١. دمتعملا :رظنا

 ۷١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(برال4 ةقرو) بجاحلا عفر 1١/١. يسخرسلا
 .ه1/7/؟ عماسملا فينشت .5/ رينملا بكوكلا حرش .15١ص ةدوسملا 77/١. ةدعلا

 ىلعي وبأ يضاقلاو «يرصبلا نيسحلا وبأ بهذو» : 5١ص ةدوسملا يف ةيميت نبا لاق ()

 و «كلذ هبشأ امو ةقيرطلاو نايبلا نيبو لوقلا نيب كرتشم رمألا ظفل نأ ىلإ ةيافكلا ىف

 ضعب بهذم وهو «بيطلا وبأو «ناهرب نبا هرصنو «فصنأ نمل حيحصلا وه اذه
 .ها .«ةقيقح ًارمأ ىمسي لعفلا نأ ىنعأ «ةيكلاملا

 كرتشم هرمأف لئاقلا لوق نأ ىلإ بهذأ انأو» ۳۹/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو

 .ها .«صوصخملا لوقلا نيبو «قئارطلاو نأشلا ةلمج نيبو ‹«ةفصلاو ءيشلا نيب

 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .زاجملاو كارتشالل ًاعفد ؛امهنيب كرتشملا ردقلل يأ (5)

 ىلع ماكحإلا بحاص هركذ ام نإو «هلئاق فرعي ال لوقلا اذه نأ ملعاو» :

 .ها.؛هنم عناملا امف :ليق ول يأ «مازتلالاو ضرفلا ليبس

 -هنأ حرص ۳۹۲/۲ ماكحإلا يف يدمآلا نأ ليلدب ءاحيحص سيل اذه يشكرزلا مالكو
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 ّك خالا ُهْنِم ْمَهْنُي ْمَل ءاَئِطاَوَتُم َناَك ْوَلَو ءمُهَمْلا ىَلِإ ُهُقْبَس :اََ

 ناَسْنِإ ىف (ِناَوَيَح»

 . مُهاَمتلاب لج ؛ كاش الا مر ةَقِيِقَح َناَك ْوَل : َلِدُتْساَو

 . هلم مدع دقو مُماَعَتلا لج ؛ لضألا فالخ راما نأ ضروُعُ

 .نْيَروذخَمْلِل اَعْفَد ؛ هَل ظْمّللا ُلَعْجْيَف ماع يف  ٍناكرتْشُم شم م : طال

 ةلالد ةحص إو هَر وي و ِةَلَألَد ةَسص دعب ال هني نإ دب لإ يدو هاب َبيِجَأَو
 ٌمَعَألا

0) 

(Y) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 . انه ( ثداح لَك ا :اًضْيَأَو 9 هرج

 لوقلا يف ًائطاوتم رمألا مسا مسالا نوك وه امنإ راتخملاف» :لاق ثيح «راتخملا
 .ها .«امهدحأ يف زاجم الو «كرتشم هنأ ال «لعفلاو صوصخملا

 ئطاوتم :ليقو» :لاق ثيح («برال4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هدكأ ام اذهو

 .ها .«يدمآلا يأر وهو «لوقلاو لعفلا نيب كرتشملا ردقلل عوضوم : يأ

 . «مزلا» لدب «مزلل» ش 7 : يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ؤطاوتلا» لدب «يطاوتلا» أ :يف

 .«رذعتي ال هنأل» أ :ةرابع

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك .«صخألل» لدب «صخألا ىلع» ش ءأ :يف
 .(أ8/ه ةقرو) بجاحلا عفرو ۹/١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو /6/7

 لثمبو «ةلطاب ةمئألا نم دحأ هب لقي مل لوق ئطاوتلاب لوقلا نأ بجاحلا نبا ىوعد

 .يشكرزلاو «ينازاتفتلا ىعدا هاوعد

 .عامجولل فلاخم ثداح لوق وهو» ۲۸۳/١: حيضوتلا ىلع حيولتلا يف ينازاتفتلا لاق

 .ها.«هيلإ تفتلي ملف

 ءهلئاق فرعي ال لوقلا اذه نأ ملعاو» :887/؟ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 عناملا امف :ليق ول :يأ .مازتلالاو ضرفلا ليبس ىلع ماكحإلا بحاص هركذ امنإو

 ثداح لوق هنإف ًاضيأو :ةلأسملا رخآ يف لاق مث بجاحلا نبا هاكح اذهل ؛هنم
 .ها .(انه

 ثيح ۳۹۲/۲ ماكحإلا يف هسفن يدمآلا هب حرص ام ىوعدلا هذه نالطب ىلع ليلدلا
 صوصخملا لوقلا يف اًئطاوتم رمألا مسا مسالا نوك وه امنإ راتخملاف » :لاق
 ْ .ها .هامهدحأ يف زاجم الو «كرتشم هنأ ال «لعفلاو

 لوق سيلف» :لاق ثيح (ب/١۷ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هدكأ ام اذهو

 .ها . (اٹداح يدمالا
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 ho o“ ت 1 ل 0َ 0. 5 ١ 5 ه
 , 0 س الا ةهج ىلع “فک ريغ لعف ًءاضتقا ٤ ألا دح

 .[44 :دوه] مالا يضر :زيزعلا ليزنتلا يفو .هب رومأملاو ءبلطلا :ةغل رمألا
 ناسل 11/١. ةغللا سيياقم مجعم :رظنا .رماوأ ىلع عمجيو .يهنلا دض رمألاو

 .اهدعب امف 88ص بغارلا تادرفم .ه۳ص ىناجرجلل تافيرعتلا .55/5 برعلا

 55/١. ١ طيسولا مجعملا
 هيلع لولدم فك ريغ لعف ءاضتقا» :هلوقب عماوجلا عمج يف رمألا يكبسلا نبا فرع

 .ها.٤فک ريغب

 .«فك ريغب هيلع لولدم» :هلوقو» ٥۷١٦/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 :وحن هيلع دري دق هنإف «بجاحلا نبا ىلع  يكبسلا نبا يأ  هداز ديق اذه

 ءاضتقال وه لب ««فك ريغ» سيل هنأ عم فكلاب رمأ هنإف .اذك نع كسفن فك

 وهو صاخ لعف رمألا هيضتقي يذلا لعفلا نأ ىنعملاو» :لاق مث .«فك وه لعف

 هيلع لولدملا وهو «صاخ فك ريغ لب .فكلا قلطم ريغ ديرن الو فك ريغ
 ءرمأ وهف «هوحنو كسمأ وأ فك /:كلوقب هيلع لولدملا امأ .«فك ريغ» ب

 ريغ ظفلب هيلع لد اذإ رمأ ريغ نوكي امنإ لب ءرمأ نع فك وه لعف سيل اذإف
 نأ بجاحلا نباب ينتعي نملو .هوحنو لعفت ال :لثم ءهوحنو «ففكأ» :انلوق
 هيلع دري الف ءءاضتقالا ةغيص هنم تفتنا يذلا لعفلا نع «فك ريغ» دارأ :لوقي
 .ها .«هوحنو ففكأ»

 نوكي نأب :ولعلا» ۳۷١/١: عماوجلا عمج ىلع هحرش يف هللا همحر يلحملا لاق
 .ها.«ةمظعب بلطلا نوكي نأب :ءالعتسالاو .هنم بولطملا ىلع ةبترلا يلاع بلاطلا

 رمآلا ةئيه يف ءالعتسالا» :۱۳۷ص لوصفلا حيقنت حرش يف هللا همحر يفارقلا لاقو

 ةبسنلاب هتلزنم ولعو ءهفرش نم رمآلا ةئيه ىلإ عجري :ولعلاو .رهقلا راهظإو عفرتلا نم
 .ها . «رومأملا ىلإ

 :ولعلا نأ ءءالعتسالاو ولعلا نيب قرفلاو» ٥۷۷/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 «هريغ وأ ءايربكب ايلاع هسفن لعجي نأ :ءالعتسالاو «ةجرد ىلعأ هسفن ىف رمألا نوك

 ءقطانلل ةضراعلا تافصلا نم :ولعلاف .كلذك رمألا سفن ىف نوكي ال دقو
 .ها.«همالك تافص نم : ءالعتسالاو

 لك رابتعا مدع وأ ءاعم امه وأ ءءالعتسالا وأ ءولعلا رابتعا يف نويلوصألا فلتخا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلإ رمألا يف امهنم
 وهو «تاقرولا يف ينيوجلا مامإلا لوق وهو .رمألا يف ولعلا رابتعا :لوألا لوقلا

 . نم يناعمسلاو «غابصلا نباو «يزاريشلا قاحسإ وبأو «ةلزتعملا هيلع ىرج امل قفاوم
 -نباو «ىلعي وبأ يضاقلا :مهنم ةلبانحلا رثكأ لوق وهو .يربطلا بيطلا وبأو «ةيعفاشلا
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 لغِفب ٍروُمْأَمْلا ًةَعاط ىِضَتْفُمْلا ُلْوَقْلا : 20هاَمإلاَو 9يِضاَقْلا لاو

 .هب ٍروُم
2 

 نباو «ةيميت نبا دجملاو «ليعامسإ رخفلاو ءءانبلا نباو «نيققحملل هبسنو «ليقع

 .مهريغو نادمح

 «يجابلاو «يلزتعملا يرصبلا نيسحلا وبأ لاق هبو .ءالعتسالا رابتعا :يناثلا لوقلا

 نم روكشلادبع نباو «ةعيرشلا ردصو «بجاحلا نباو «يدمآلاو «يزارلا رخفلاو
 وبأ لاق هبو «مهنم مامهلا نب لامكلا هحجرو «مهباحصأ رثكأ ىلإ هبسنو «ةيفنحلا

 «لبجلا يضاق نباو «حلفم نباو «يفوطلاو «يزوجلا دمحم وبأو «قفوملاو «باطخلا
 .ةلبانحلا نم ناهرب نباو

 يضاقلاو «ءيريشقلا نبا لاق هبو .اعم ءالعتسالاو ولعلا رابتعا :ثلاثلا لوقلا

 ۰ .ةيكلاملا نم باهولادبع
 ‹ةيعفاشلا نم مهباحصأ ىلإ يزارلا مامإلا هبسن .امهنم لك رابتعا مدع :عبارلا لوقلا

 ىلع هحرش يف دضعلاو «عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هحجرو «هل لدتساو

 .عماسملا فينشتو ءرحبلا يف يشكرزلا هراتخاو ءرصتخملا
 4١١/١. ىفصتسملا .7١ص ةرصبتلا ٤١/١. دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 يجابلل جاجحلا بيترت يف جاهنملا 556/1 يدمآلل ماكحإلا ۱۷/١. يزارلل لوصحملا
 عفر 0/١/". عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .177١/ص لوصفلا حيقنت حرش .1١؟ص

 يناهفصألل جاهنملا حرش ."55 “/48”  طيحملا رحبلا .(برا/ه ةقرو) بجاحلا

 4١. ص ةدوسملا .1؟١/4 باطخلا يبأل ديهمتلا .0/9//؟ عماسملا فينشت ١

 يف تاقيقحتلا ٤۹/۲". ةضورلا رصتخم حرش .اهدعب امف /١١ رينملا بكوكلا حرش

 .184١ص تاقرولا حرش

 .أ :نم ةطقاس «لاق» ةظفل
 صاخلا لوقلا» :هلوقب 8/5 داشرإلاو بيرقتلا يف رمألا ينالقابلا يضاقلا فرع

 .ها.«ةعاطلا هجو ىلع رومأملا نم لعفلا هب ىضتقملا

 ةعاط هسفنب يضتقملا لوقلا» :هلوقب ٠١١/١ ناهربلا يف رمألا ينيوجلا مامإلا فرع

 ثيح ۲٤۲/۱ صيخلتلا يف هفّرع فيرعتلا اذه نم بيرقبو «؛هب رومأملا لعفب رومأملا

 .ها.(هب رومأملا لعفب رومأملا نم ةعاطلا ءاضتقا نمضتملا لوقلا وه» :لاق

 4١١/١. ىفصتسملا يف يلازغلا هعباتو

 مهم ديق وهو ««هسفن» ةظفل ناهربلا يف ينيوجلا فيرعت نم بجاحلا نبا فذح دقو
 نم ّمُهَو عطقي «هسفنب» :انلوقو» :نيمرحلا مامإ لاق ثيح .نيمرحلا مامإ رظن يف
 نع اهانعمب رعشت امنإو ءاهسفنب يضتقت ال ةرابعلا نإف ؛ةرابعلا ىلع ّرمألا لمحي
 .ها .«اهيلع فيقوت وأ حالطصا
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 “)ںاّوَكلا ٍقاَفْسِتْسإ ِنَع :ليقَو «©لْعِفْلا ىّلَع ٍباَوَثلا ٍنَع ٌرَبَح :َليِقَو
 .[ب64] / .اَمُهاَبأَي ُرْمَأْلاَو ءَبِذَكْلا "وأ ٌقْدّصلا ر َرَبَخْلا دأب

 :ُهَنوُد ْنَمِل ٍلِاَقْلا ُلْوَك :اوُلاَق . "سلا ملك اوُرَكَنَأ اّمَل ُهَلِرَمعُمْلا

 .«نأ» لدب «نأب» ش أ :ىف

 .«رومأملا» لدب .«هب» ةدايزب اهب رومأملا» :i : يف

 .ةهزنلا عم ٦۲/۲١ ةضورلا يف ةمادق نباو Y/۳10» ماكحإلا يف ة ٌيدمآلا حلا اذه لقن

 وهو .هيف 90 دوجول ؛هداسفب اولاقو ٤١/١ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو

 يف داريإلا اذهب يزارلا رخفلا مهقبس دقو ءرمألا ةفرعم ىلع رومأملا ةفرعم فقوت
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 :انباحصأ دنع ةعاطلا نألف» :لاقف هيلع ًايناث ًاضارتعا يزارلا ركذو ؛,/5 لوصحملا

 نكمي ال :انباجصأ لوق ىلع ةعاطلاف ؛ةَداَرإلا ُةَقَفاَوُم :ةلزتعملا دنعو ملا ُةَقَفاَوُم

 .ها.«رودلا مزل اهب ّرمألا انفّبع ولف ءرمألاب الإ اهفيرعت
 :لاق ثيح ةيعفاشلا ضعب ىلإ ۳٠٤/١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هبسن
 .«لعفلا ىلع باوثلا ىلع ربخلا نع ةرابع رمألا :لاق نم مهنمف ءانباحصأ امأو»
 .ها

 معز نإو» :لاق ثيح ةيعفاشلا ضعب ىلإ ٠٠١/۲ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هبسن
 .«لعفلا نع باوثلا قاقحتساب رابخإلا لب «بلطلا وه سيل رمألا نأ :انباحصأ ضعب
 .هأ

 امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(/5 ةقرو) بجاحلا عفر يف امك هْوَأ» لدب «و» ش :يف
 .الال/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 21١/5 رصتخملا نايب يف

 ةصوصخملا ةغيصلا نأ ملعي نأ بجي» :8”ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق
 دهاشلا يف «ةقيقح رمأب سيل «بئاغلا يف ؟لعفيلاو ءرضاحلا يف ؛لعفا» هلوق يهو

 دنعو .ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةماع دنع ةغل هيلع ةلالد يه امنإو ءًاعيمج بئاغلاو
 .ةغيصلا هذه سفن وه رمألا ةقيقح ةلزتعملا
 باب نم رمألا نأل ؛هّدحو مالكلا ةقيقح ةفرعم :يهو ىرخأ ةلأسم عرف ةلأسملا هذهو
 .مالكلا

 تاذلا ريصي ةفص وأ «ةفآلاو توكسلا ةفص يفاني ملكتملاب مئاق ىنعم :مالكلا اندنعو

 ةعطقملا تاوصألاو ةموظنملا تارابعلا هذهو .ًاعيمج بئاغلاو دهاشلا يف ًاملكتم اهب
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 , 30 ىئذألاَو «ىكاحلاو ٌعلَبْمْلاَو «هريغو ٌديِدُهَتلا دريو .هوحنو «لعفإ»

 هيِفَو . ٍرْمألا ِنَع ٍةَفِراَّصلا ٍنِئاَرَقْلا نع اَمدرَجَس (ُلَعْفإ» ُةَعِيِص : مْ َلاَقَو
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 ىلَع ُهَتلالِدَو ءظفللا دوُجَو :ِثالث ِتاَداَرِإِب (لَعفإ» ةْعيِص :ٌمْوَق لاَقَو

 .ةموظنملا تارابعلا هذه وه ًاعيمج بئاغلاو دهاشلا يف :مالكلا مهدنعو
 :اولاقف .هثودحو ىلاعت هللا مالك مَّدِق يف مهنيبو اننيب فورعملا فالخلا أشن اذه نمو

 يهو «ةموظنملا تارابعلا هذه نع ةرابع هنأل ؛ثدحم قولخم ىلاعت هللا مالك نإ
 ءميدق ىلاعت وهو «هتفص همالك نأل ؛قولخم ريغ ىلاعت هللا مالك نإ :انلقو .ةقولخم
 نم ةلأسم يهو .همالك نيع اهنأ ال ءهيلع ةلاد ةموظنملا تارابعلاو «ةميدق هتافصو

 .ها . «مالكلا لئاسم

 ناهربلا .اهدعب امف ٠/۲ داشرإلاو بيرقتلا :ىف ليصفتلا نم ءىشب ةلأسملا هذه رظناو

 عفر .557/؟ يدمآلل ماكحإلا .14 - 5١/؟ يزارلل لوصحملا .اهدعب امف ١
 ٥۷٥/۲. عماسملا فينشت .(أ//5 ةقرو) بجاحلا

 مالكل مهراكنإ ىلع ءانب هيف ةلزتعملا تفلتخا دقو» :57/1 ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 :هنود نمل لئاقلا لوق :وه رمألا نأ ىلإ ةلزتعملا رثكأو يخلبلا بهذف :سفنلا
 ءهلولدم ىلع ةلالدلا يف يأ ؛هماقم موقي» :هلوقب دارأو .هماقم موقي ام وأ :«لعفا»
 .«هجوأ ةثالث نم دساف وهو .دحلا يف يبرعلا ريغ نم رمألا ةغيص َّجاردإ كلذب دصقو

 ٠١/١. رصتخملا نايب .(أ8/5 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو .ةثالثلا هجوألا ركذ مث ها

 ./8/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 وه هتبثأ امو .(أ/5# ةقرو) بجاحلا عفر يف امك «تيقب» لدب «يقب» ش ءأ :يف

 .78/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 21/1 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 ىلع «لعفا» ةغيص رمألا :لاق نم مهنمو» :57/5# ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 نم هادع امو ءديدهتلا ىلإ رمألا ةهج نع اهل ةفراصلا نئارقلا نم اهدرجت

 فيرعتو «رمألا فيرعت يف رمألا ذخأ هنإ ثيح نم دساف ًاضيأ وهو .لماحملا
 ةغيص :رمألا نأب لوقلا ىلع ديدحتلا يف اورصتقا نإو .لاحم هسفنب ءيشلا

 ال رمأب سيل اميف «لعفا» ةغيص نأ اومعزو ءريغ ال نئارقلا نع ةدرجملا ؛لعفا»
 ةرابع ديدهتلا :لئاقلا لوق نم ىلوأ هوركذ ام سيلف «نئارقلا نع ةدرجم نوكت
 ءعمسلا ةهج نم ليلد هيلع لدي نأ الإ نئارقلا نع ةدرجملا «لعفا» ةغيص نع

 .ها .«ققحتم ريغ وهو
 .(ب/١۷ ةقرو) «(أ/#/5 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
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 يدنقرمسلا هبسنو .ةلزتعملا يققحم ىلإ 4١4/١ ىفصتسملا يف يلازغلا هبسن لوقلا اذه

 .ةلزتعملا نم نييرصبلا رثكأ ىلإ ۸۷ص لوصألا نازيم يف

 .أ :نم ةطقاس «هوحنو» ةظفل

 0 طيسولا مجعملا : رظنا .اضعب اهضعب ضقن : ءارآلا تتفاهتو ءطقاستلا : وه تفاهتلا

 .رهاظ فيرحت وهو .ءرمألا» لدب «نيرمألا» ش :يف
 طرشب «لعفا» ةغيص رمألا :لاق نم مهنمو» :"5/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 .لاثتمالا ةدارإو ءرمألا ىلع اهب ةلالدلا ةدارإو «ةغيصلا ثادحإ ةدارإ :ثالث تادارإ

 اهب ةلالدلا ةدارإو ءهنم ٌةغيصلا هذه تَّدَجُو اذإ مئانلا نع زارتحا ةغيصلا ثادحإ ةدارإف

 لاثتمالا ةدارإو «لماحملا نم هاوس ام وأ ديدهتلا اهب ديرأ اذإ اع زارتحا رمألا ىلع

 ىلع اهب ةلالدلاو ةغيصلا ثادحإ دارأ نإو هنإف ؛ ْغّلبملا يكاحلا لوسرلا نع زارتحا

 .لاثتمالا اهب ديري ال دقف ءرمألا

 :نيهجو نم دساف ًاضيأ وهو
 .عنتمم لاحم هسفنب ءيشلا فيرعتو ءرمألا د دح يف رمألا ذخأ هنأ : لوألا

 .ةغيصلا ريغ وأ ءةغيصلا وه نوكي نأ امإ ةغيصلا لولدم وه يذلا رمألا نأ وه : يناثلا

 . نأ ىلإ عجري هلصاح نإ ثيح نم ًاتفاهتم مالكلا ناك «ةغيصلا سفن وه ناك نإف
 نأ عنتميف «ةغيصلا ريغ وه ناك نإو .لولدملا ريغ لادلاو ءةغيصلا ىلع ةلاد ةغيصلا
 ىلع ةلالدلا طرشب «لعفا» ةغيص وه رمألا نأب لاق دقو ءةغيصلا وه رمألا نوكي

 هفيرعت نم دب الف «ةغيصلا ريغ رمألا ناك اذإو .طورشملا ريغ طرشلا نإف ءرمألا
 .«ماقملا اذه يف دوصقملا وه ذإ ؛هنع فشكلاو

 حرش .۱۷ - ١5/9 رصتخملا نایب 3 ةقرو) «(أ//5 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 .۷۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 .۸۷ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا مهنع هلقن امك ةرصبلا ةلزتعم ضعب مه

 نولئاق لاق فيرعتلا قرط مهيلع تمسحنا املو» ۳٠٤/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 .ها.«لعفلا ةدارإ :وه رمألا :مهنم

 ةقرو) «(أ/#/5 ةقرو) بجاحلا عفرو «87ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم :رظناو
 .(برلك
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 ىِدْبَعِل ٍديَس برص ِكالهإلاب اًدَعَوَتُم م ركنا ْوَل َناَطْلَّسلا َّنأِب “رو

 ال ؛ ٌديِرُي لر 77 هَ َيَدَماَسُمب ِهِرْذُع دیه َبَلَطَف ءُهَتَمَلاحُم © ر

 ُتْلْطَي ال َلِقاَعْلا أل ؛ ؛ّلَطلا ىَلَع ُهلْثِم َدِروُأَو .هِسْفَن كاله ديري ال َلِقاَعْلا
 مو

 مزال رهو . . ِهِسْفَن كاله

 7 كو و وع رو 2 -

 ىَنْعَم َّنأل ؛اهلَك ٌتاَروُمْأَمْلا ٍتَعَمَوَل هََداَرِإ اك ول : ىّلْوَألاَو

 . ُصَّصَخَتَي مل دوي ل اًذِإَف هئودح ٍلاخب ُهُصيِصْخَت : َةَداَرإلا

 صحت هَ ٌةَعِيِص ُهَل ٍرمآلا ِنْرَك يِف اوُمَلَتْخِإ :يِسْفنلاِب َنوُلِئاَقْلا
 ك

 ةقَشَح
 يِف ةّميِقَح 5 لاو . "(لعْفإ» َدْغِم , ىِف “قمح أا َدْنِع 0 لار

 يدمآلل ماكحإلا 4١4/١. ىفصتسملا : يف لوقلا اذه لاطبإ ىلع ةنسلا لهأ ليلد :رظنا )١(
 دضعلا حرش .17/7 رصتخملا نايب .(ب/١۷ ةقرو) «(أ//5 ةقرو) بجاحلا عفر .۲

 .5514/7 ةضورلا رصتخم حرش .84ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .78/7 رصتخملا ىلع

 .«برض» لدب «برض ىلع» أ :يف (؟)
 .رهاظ فيرحت وهو .«ىعَّداف» لدب «اعَّداف» ش :ىف (۳)
 . ؟ديهمت١ لدب ؟«نييبت" ش : ىف )£(

 .«ناك» لدب «تناك» أ : يف (5)

 رمألا نأ يف افالخ نييلوصألا ضعب ىكح دقو» 411/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاق (5)
 نورومأم متن وأ ءاذكب مكترمأ : : عراشلا لوق نإف طخ ةمجرت هذهو ؟ ةغيص هل له

 :لاق اذإو م ىلع ةلاد غيص كلذ لك .اذكب ترمأ :يباحصلا لوق وأ ءاذكب

 لكف «هکرت ىلع نوبقاعم متنأو ءاذكب مكترمأ ا «مكيلع تضرف وأ «مكيلع تبجوأ

 ىلع نيبقاعم متسلو ءاذك لعف ىلع نوباثم متن :لاق ولو .بوجولا ىلع لدي كلذ

 ناهربلا :رظناو ها .«فالخ اذه ىف سيلف ا ىلع ةلاد ةغيص وهف «هكرت

 ٠.۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ١
 650/١. دمتعملا ١1/١". مزح نبال ماكحإلا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا (۷)

 لوصحملا 477/١. ىفصتسملا 7/١ عمللا حرش .7"ص ةرصبتلا ٠١١/١. ناهربلا

 ٠٤/١. يسخرسلا لوصأ 774/١. ةدعلا .”5ا/ل/5 يدمآلل ماكحإلا .۳۹/۲ يزارلل

 ."58/1؟ ةضورلا رصتخم حرش .1١؟5ص لوصفلا حيقنت حرش ١١ ١4. ص ةدوسملا

 .*568/؟ طيحملا رحبلا 785/١. حيقنتلا ىلع حيضوتلا .۲۲/۲ جاهنملا حرش يف جاهبإلا

 فينشت ۳۷۳/١. تومحرلا حتاوف 41/١". ريرحتلا ريسيت .۳۹/۳ رينملا بكوكلا ح رش

 .14١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .548/؟ عماسملا
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 00 . بذلا يف : مشاه وب بأ بوج و

 نع يكحملا وهو .يقاوبلا يف زاجم ءطقف بوجولا يف ةقيقح هنأ ىلإ روهمجلا بهذ )١(

 ۳٠۹/۲. يدمآلل ماكحإلا يف امك هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 وأ «عرشلا عضو ءاضتقاب وأ «ةغللا عضو ءاضتقاب كلذ له «هب نولئاقلا فلتخا مث

 ؟ لقعلا ءاضتقاب

 هلقنو «يزاريشلا قاحسإ وبأو ‹يرهاظلا مزح نبا لاق هبو .ةغللا عضو ءاضتقاب -

 نباو «يفنحلا ميجن نبا يأرو يدمآلا مامإلا مالك رهاظو «يعفاشلا نع نيمرحلا 0

 .روكشلادبع
 ب 157/١. ناهربلا 505/١. عمللا حرش ۳٠۷/١. مزح نبال ماكحإلا :رظنا

 فينشت .٤٠ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ."الال/١ تومحرلا حتاوف ."59/7 يدمآلل

 .۳۹/۳ رينملا بكوكلا حرش .555 _- ۲ عماسملا

 «ةلبانحلا نم نادمح نباو «ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق هبو .عرشلا عضو ءاضتقاب " 

 .ةيضابإلا ءاهقف رثكأو

 يونسإلل ديهمتلا ٠٠/۲١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا 15/١. .ناهربلا :رظنا

 سمشلا ةعلط حرش .۳۹/۳ رينملا بكوكلا حرش 650/١. ريرحتلا ريسيت ۷٣س

 ١/۰

 ةعيشلا لوق وهو .«بعوتسملا» ىف ف يناوريقلا يأرلا اذه ركذ .لقعلا ءاضتقاب ۳

 «ديدجلا هبوث يف هقفلا لوصأ ملع» هباتك يف ةينغم داوج دمحم ذاتسألا لاق .ةيمامإلا

 وحن هكيرحتو هثعب اديرم لعافلا ىلإ لعفلا ةبسن ىلوملا وأ «عراشلا أشنأ اذإ» : ٤٥ص
 مكحب بوجولا نوكي هيلعو «ةعاطلا بوجوب لقعلا مكح كلذك رمألا ناك اذإ ءلعفلا

 .ها .«ظفللا ةلالدب ال لقعلا

 حرش .١*4ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .557/7 يشكرزلل طيحملا رحبلا :رظنا

 ."ا١/5 عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 بهذم وهو «بدنلا يف ةقيقح هنإ :لاق نم مهنموا :14/۲ ماكحإلا يف يدمأآلا لاق

 وهو «ءاهقفلا نم ةعامجو «مهريغو «ةلزتعملا نم نيملكتملا نم ريثكو «مشاه يبأ
 .ها.؛هللا همحر يعفاشلا نع لوقنم ًاضيأ

 بجاحلا نباو ۳۹۹/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ٤٤/١ لوصحملا يف يزارلا هلقن امو

 حرشب 5١4/١ جاهنملا يف يواضيبلاو ءرصتخملا يف انهو «١4ص ىهتنملا يف

 رصتخم حرش يف يفوطلاو «177ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو «يناهفصألا

 نباو «ريسيتلا حرشب ۳۷٤/١ ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلاو ۴٠٠/١ ةضورلا

 حرش يف يملاسلاو «تومحرلا حتاوف حرشب 7/1 توبثلا ملسم يف روكشلادبع

 تت هيف مشاه يبأ نع مهريغو 24١0/١ سمشلا ةعلط
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 ٍفَْوْلاِب :يِضاَقْلاَو ٌيِرَعْشَألا ."ةكَرَتْشُم :َلِيِقَو ."'اكَرَتْثُمْلا بلطلل : َايِقَو

 ؛رظن هيفف مشاه يبأ ىلإ هوزع امأو» :(أ/0/ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق =

 نكلو «هصوصخب بدنلل ةعوضوم اهنأب لوقي ال هنأ مشاه يبأ نم هانققحت يذلا نإف

 ةدئاز ةفص ىلع لعفلا نوك بجو ءًاميكح لئاقلا ناك اذإو «ةدارإلا يضتقت اهنإ :لوقي
 ةغيصلا تلمتحا فيلكتلا راد يف لوقلا ناك اذإو «حدملا اهلجأل قحتسي هنسح ىلع
 وهو ققحملا تبثم ىلع ليلد ال بوجولا صوصخ مث «بدنلاو بوجولا
 .ها.«بدنلا

 ثيح 01/١ يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا نم فرصتب ذوخأم اذه يكبسلا نبا مالكو
 كلذ دافأ ,«ُلعفا» :هريغل لئاقلا لاق اذإف «ةدارإلا يضتقت اهنإ :مشاه وبأ لاقو» :لاق
 ةفص ىلع لعفلا نوك بجو «ًاميكح ؛ُلعفا» هريغل لئاقلا ناك اذإف «لعفلا هنم ديرم هنأ
 نأ زاجو .فيلكتلا راد يف هل لوقملا ناك اذإ ر ؛ حملا اهلجأل قحتسي هنسح ىلع دئاز

 ىلع ةلالدلا لدي مل اذإف .ًابدن نوكي لب ءًابجاو نوكي ال نأ زاجو «ًابجاو نوكي
 قحتسي ًابدن لعفلا نوك وهو «ققحتملا ىلع راصتقالاو هيفن بجو «لعفلا بوجو
 ها ."خدملا هلعاف

 دمتعملا يف نيسحلا وبأ هلصف ام ىلع مشاه يبأ يأر لمح بجي قبس ام ىلع ءانبو
 .177/* يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلا :رظناو ١.

 .اطاوتم نوكيف ؛بلطلا وهو «بدنلاو بوجولا نيب كرتشملا ردقلا :يأ (1)

 خيشلا مهسيئرو «دنقرمس خياشم لاقو» : ۹۷ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق

 ال ًالمع ءرهاظلا ثيح نم بوجولا همكح نأب هللا همحر يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا
 قيرط ىلع ًاعطق باجيإ الو بدنب هيف دقتعي ال نأ وهو «نيعتلا قيرط ىلع «ًاداقتعا
 «يعطقلا باجيإلا نم هب ىلاعت هللا دارأ ام نأ ماهبإلا قيرط ىلع دقتعيو «نيعتلا

 ىلع باجيإلا هب ديرأ اذإ هنإ ىتح ؛ةلاحم ال لعفلاب يتأي نكلو «قح وهف بدنلاو
 ريسفت وهو «باوثلا هل لصحي بدنلا هب ديرأ نإو ءهتدهع نع جرخي عطقلا ليبس
 هنإ :رتولا ىف هيلع هللا ةمحر ةفينح وبأ لاق امك ءاندنع ءاهقفلا فرع يف بوجولا
 ١ .ها .«بجاو
 .(أ/الا/ ةقرو) بجاحلا عفر ۳۷۳/١. تومحرلا حتاوف ."ا/١/6 ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو
 . ۲ عماسملا فينشت

 (ه5*4 ت) ىضترملا لاق هبو .ىظفللا كارتشالاب بدنلاو بوجولا نيب كرتشم :يأ (۲)
 ىف ىكبسلا نباو ٤٠١/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هنع هاكح امك ةعيشلا نم
 ىفصتسملا يف يلازغلا لاقو .543/7 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو 07/7 جاهبإلا

 بدنلا نيب رمألا ددرتب نآرقلا ماكحأ باتك يف يعفاشلا حرص دقوا :! ١
 | .«ميرحتلا ىلع يهنلا :لاقو «بوجولاو
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 03 ٍنْدإلِل :َليِقَو ."' ٍةَحاَبِإلا يِفَو اَمِهيِف ُكَرَتْشُم [0#1] / :َليِقَو "اًمِهيف
 . “دَكَدَلا ىف ِكَوَتْشُمْلا

(00 

 قف

 6م

(4) 

 . ^ديِدْهَلاَو قالا يف ُكَرَمْشُم : : ًةَعيسلا

 يف يلازغلاك امهعبت نمو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا لوق

 يف امإ ةقيقح وه :اولاق ثيح .فقولا :يدمآلاو «لوخنملا نود ىفصتسملا
 وه ام يردن ال انكل «يظفللا كارتشالاب ًاعيمج امهيف امإو «بدنلا يف امإو «بوجولا
 يفصلا ىكحو» :6//91 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .ةئالثلا ماسقألا يف عقاولا
 ‹طقف بوجولا يف ةقيقح هنأ يف فقوتلا :يلازغلاو نيمرحلا مامإو يضاقلا نع يدنهلا

 نيب هددرت يضتقي اذهو «يونعملا وأ «يظفللا كارتشالاب امهيف وأ ءطقف بدنلا وأ

 .ها .«يونعملا كارتشالا ركذي ملو «ةثالث نيب هددرت ىفصتسملا يف يذلاو «ةعبرأ

 .١٠1/ص لوخنملا 457/١. يلازغلل ىفصتسملا .اهدعب امف 10۷/1 ناهربلا :رظنا
 ÎNV., ةقرو) بجاحلا عفر ۳۹۹/١. يدمآلل ماكحإلا ٠٠/١. يزارلل لوصحملا

e0۹۷/۲ عماسملا فينشت . . ۲ . 

 نم وه له :هب نولئاقلا فلتخاو .ةحابإلاو بدنلاو بوجولا نيب كرتشم :يأ

 ؟ يونعملا وأ يظفللا كارتشالا

 .نيرمألا لمتحت هتياكح بجاحلا نبا قالطإو

 نايب .55/؟ جاهبإلا .(أ/#ال ةقرو) بجاحلا عفر .۳۹۹/۲ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم ۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠/۲. رصتخملا

 .ه وال

 كرتشملا لوقلا وهو «نذإلل :ليقو» :(أ/لا/ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ها .«رضتخملا اذه ريغ يف الوقنم هفرعن الو .ةثالثلا نيب

 قبس دقو .ةعيشلا نم ىضترملا ىلإ هبسني ۳۷۳/١ تومحرلا حتاوف بحاص دجن امنيب

 «يكبسلا نباو «يزارلا نم الك نأ ةقباسلا ةحفصلا نم (”) شماه ىف انرشأ نأو

 كارتشالاب بدنلاو بوجولا نيب كرتشم هنأب لوقلا ىضترملل اوبسن دق ىشكرزلاو
 ٠ .يظفللا
 ىهتنملا يف بجاحلا نباو 259/5 ماكحإلا يف يدمآلا :نم لك ةعيشلا نع هلقن

 «(أ/الا/ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نباو ءهرصتخملا يف انهو «4اص

 يف روكشلادبع نباو ءريبحتلاو ريرقتلا حرشب ۳۷١/١ ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلاو

 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو «تومحرلا حتاوف حرشب ١ توبثلا ملسم

 هد

 -«نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا» هباتك يف يعيشلا ميكحلا يقت دمحم خيشلا دجن امنيب
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 رْيَغ ْنِم اًرُرَكَتُم اًعِئاَش ٍبوُجُوْلا ىَلَع اَهِقَلْطُمب ٍلآلْذَتْسالا ُتوُيُم :اَنَل
 .ٍراَبحألاب ٍلَمَعْلاَك ءريكت

 ءِظَْللا لوُلذَم يف ولا يي لس ول يلو جات ر هاب ضرُغاو
 “يكرم ْذِإ دجنت الأ َكَمَتَم ام :اًضِنَأَو .'"”ٍرِهاَوّظلا ركاب ُلَمَعْلاَر َّذَعتالِإَ

(1) 

(۲) 

 هيلإ يدؤت يتلا غيصلاو» : لاق ثيح .بوجولل مهدنع «ٌلعفا» ةغيص نأب حرصي 0۸ص

 خيشلا ذاتسألا هدكأ ام اذهو ها .«اهانعم يف امو «لعفا» ةغيص يه - بوجولا يأ -

 :لاق ثيح ه٤ص هديدجلا هبوث يف هقفلا لوصأ ملع» هباتك يف ةينغم داوج دمحم

 كش نم سيلو ؟نئارقلا لك نع تدرجت اذإ «لعفا» ةغيص نم فرعلا لهأ مهفي اذام»

 نم نومهفي ال مهنأو ءمهماهفإ نع ءايشألا دعبأ بوسنملاو «بسانلاو ءةبسنلا نأ

 .؛ةيلاتلا بابسألل ًالمعو ًالوق روهمجلا يأر رقتسا هيلعو «لعفلا بوجو الإ ؛لعفا»

 .بابسألا ركذ مث ها
 نييعيشلا ةينغم داوج دمحم ذاتسألاو «ميكحلا يقت دمحم خيشلا نم حيرصتلا اذهو
 .ملعأ هللاو حيحص ريغ ةعيشلا نع ُهَلَقَتلا هلقن ام نإ :لوقن انلعجي

 : يه بجاحلا نبا اهنع تكس ىرخأ لاوقأ كانهو

 وأ «صنل ًاقفاوم ناك ام الإ «بدنلل ةي يبنلا رمأو «بوجولل ىلاعت هللا رمأ نأ -
 «يرهبألا ركب يبأ هخيش نع صخلملا يف باهولادبع يضاقلا هاكح .لمجمل ًانيبم

 هنع يورف «هنع فلتخا لقنلا نإ :لاقو .ناهربلا حرش يف يرزاملا هنع هاكح كلذكو

 .قالطإلا ىلع بدنلل هنإ :لاق نم ةقفاوم هنع يورو ءاذه
 .881//؟ عماسملا فينشت .؟55/7 جاهنملا حرش يف جاهبإلا :رظنا

 «بدنلاو «بوجولا نيب : يأ «لوألا ةسمخلا نيب ةكرتشم (ٌلعفا» ةغيص نإ

 :رظناو 1 ىفصتسملا يف يلازغلا هاكح اذك .ديدهتلاو «داشرإلاو «ةحابإلاو

 نيب ةكرتشُم 548/7.  عماسملا فينشت .(أ//ا ةقرو) بجاحلا عفر .7/؟ جاهبإلا

 هاكح .ميرحتلاو ءةهاركلاو ءةحابإلاو «بدنلاو «بوجولا :يأ ء«ةسمخلا ماكحألا

 بجاحلا عفر .55/؟ جاهبإلا :رظنا .اهدعب امف 44/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا

 .68948/؟ عماسملا فينشت .(أالال ةقرو»

 .77/؟ جاهبإلا :رظنا .بتارملا ىندأ يه يتلا ةحابإلا يف ةقيقح «لعفا ةغيص نإ -
 يف فلتخم ةلأسملا هذه نأ ملعاو» :(أ//ا ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 وهو «عطقلا ىلع ءانب لوألاو ءةينظ اهنأ ىلع ءانب باوجلا اذهو ءةينظ وأ ةيعطق اهنأ
 داقعنا عنم يلازغلا نأ ىلع .نظلا ةدافإ يتوكسلا عامجإلا ىراصق نإف ؛فيعض

 .ها . ؟عنملا اذهل عافد الو « عامجإلا

 ١١. :ةيآلا فارعألا ةروس
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 ىَلَع مد «اومكزا ْمُهَل لیق اًذإَول : ًاضيأَو "اوج تا : هل لوق درملو

 م يرن ثيضعلال ٍليِلَدِب ؛ صاع“ [وب] ٍروُمأَمْلا كرات : اًضْيَأَو وِرْمأ ِةَعلاَحُم

 .بوُجْولا ليِلد ُديِدُهّتلاَو « 5 يبرم َنَع َنوُفِلاَخُ َنيِذْلا ِرَدْخيَقل : اًضْيَأَو

 هلع هر سلو VD o A a) عمم

 َلاَق د دي . | “نأ غطت :اًضْيَأَو ماع لب :انْلُك .قَلْطُم : مهل
 ٍةَراَشِ وأ ٍةَباَتِكِب لَو «َبْوَللا اَذَه ط١ : ِهِدِبَعِل

 يِصاَع دع لع ©

 َقَعَبْرألا ِدَحَأ يف ُهروُهَظ َسَنَتُف .ٍلضألا فالخ ُكاَرِيش تالا اب : ٌلِدُتْساَو

 .ٌديِعَب ُهَحاَبِإلاَو ُديِدْهّتلاَو

 َّقْوَق آلَو 2(يِنِقْسإ» َنْيَبَو 0«يِيَيِقْسَت ْنَأ ىلإ َكُنْبَدَت» َنْيَب ٍقْرَمْلاِب مطَقلاَ
 يئ «َكُتْبَدَ» َّنألَق ؛ّقْرَملا اوُمَّلَس نإ م يَا ؛ٌفيِعَض ّوُهَو موللا اإ
 .لَمَتْحُم (ىيِقْساَو»

 .«دارملاو» لدب «دارملاف» ش :يف )١(

 .«اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو# :اهمامتو ٠١. :ةيآلا فارعألا ةروس (؟)

 ٤۸. :ةيألا تالسرملا ةروس (۳)

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (6)
 .(ب/۷۷ ةقرو) بجاحلا عفرو ۷۹/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 077/5 رصتخملا

 )٥( :ةيآلا هط ةروس 5١.

 5١. :ةيآلا رونلا ةروس (5)
 .«ةفلاخم ىلع» لدب (ِهِفِلاَخُم ىلع» ش :ىف (۷)

(A)ًّرأ» لدب «ّنأب» شش ا : يف . 

 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ملف» ل دب «ملو» شش أ :يف )0

 .۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 077/6 رصتخملا نايبو «(ب۷

 نبا مالك نم تسيل ةدايزلا هذهو .«بدنلا يف» ةدايزب «بدنلا يف صنا أ :ةرابع - )٠١(

 .حارشلل اهتدجو لب بجاحلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(برالا/ ةقرو) بجاحلا عفر .؟97/؟ رصتخملا نايب :رظنا

 كلذ
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 ىَلِإ ُهَّدَرَف .4”'"'2ْمُتْعَطَتْسا ام هلم اونا راب ْمُكُْرَم أ اد :ُبْدَّتلا
 at . ٍبوُجوْلا ° عم َوُهَو ءاَكيَعاطِتْسا ىلإ هَر اَمَنِإ هاب درو . اَنِيَئيِصَم

 فد ؛ِكَرتْشُمِْلُهُلْعَج َبَجَوَم هَدّيَمُم يلد الو «ُناَحْجُملا تب ك ٍبَلُطلا ُنَلْطُم
 رتل زي نك كارد ل ذيل َتَبَن لب :اَنلُق . ِكاَريْشإلِل [ب ۳1 /

 َتَبَكَل ءَتَبَت ول :ىِضاَقْلا .ُةَقيِقَحْلا :ٌلْضألاَو ُقآلطإلا بَ ك كاَرِيْشالا

 ا”"ورجآ ىلإ ليِلَدب

 ٍةَمْدَعَتمْلا ِتاَءاَرْقَيْس تس الاب : انك

 هنع مكتيهن ام» :لوقي لَ هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع )١(
 ةرثك مكلبق نم نيذلا كلهأ امنإف ؛متعطتسا ام هنم اولعفاف هب مكترمأ امو «هوبنتجاف
 .«مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو . مهلئاسم

 هلاؤس راثكإ كرتو هلك هريقوت باب «لئاضفلا باتك يف ملسم مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ
 .18931 _ )۱۳١( ۱۸۳١/٤ ثيدح خلإ ...هيلإ ةرورض ال امع

 ننسب ءادتقالا )١( باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يف يراخبلا مامإلا هجرخأو

 «هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف» : ظفلب ةريره يبأ نع ١47/8 خلإ . . . ةي هللا لوسر
 . ؟متعطتسا ام هنم اوتأف ءيشب مكترمأ اذإو
 نع 1١١ ١١١. /ه جحلا بوجو باب «كسانملا باتك يف يئاسنلا مامإلا هجرخأو

 مهلاؤس ةرثكب ؛مكلبق ناك ْنَم كله امنإف .مكتكرت ام ينورذ» :ظفلب ةريره يبأ
 نع مكتيهن اذإو .متعطتسا ام هب اوذخف ءيشلاب مكترمأ اذإف .مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو

 . 'هوبنتجاف ءيش
 .هوحنب 487 ۰٤٤۷ ۳۱۳ 2784/9 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .رهاظ فيرحت وهو .(ىّنعم» لدب (اَنْعَم» ش :ىف (0)

 .«هرخآ ىلإ» لدب «خلإ» أ : يف ةيف]

 ناكل «هيناعم نم دحاول رمألا نوك تبث ول هنأب ؛فقوتلا ىلع ينالقابلا يضاقلا جتحا
 .ديفم ريغ ليلد الب لوقلا نأل ؛لطاب يناثلاو .ليلد نع ال وأ «ليلد نع امإ هتوبث
 وأ تايلقعلل لاجم ال ذإ ؛ لطاب وهو «ًايلقع ليلدلا ن وكي نأ امإ ولخي ال :لوألاو

 .ملعلا ديفي ال وهو ءاداحآ وأ .فالخلا مدع بجوي وهو .ًارتاوتم ًايلقن
 2558/١ صيخلتلا هباتك يف اصخلم ينالقابلا يضاقلا مالك ينيوجلا مامإلا لقن دقو
 .هعجارف ٠١۹/۱ ناهربلا يفو
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 02 ر ھل هو 0

 . طلا قَلْطُمَك َكَرَتْشُمْلا :ُنْذإلا
 نس ماو 5 0-2 o 2-5 2 2-5 - ع وِ

 راتخم رهو ٍةَرَم الو «راركت ىلع لدت ال رمألا ةغيص (ةلاشم)

(0 

00 

 «بدنلاو «بوجولا نيب كرتشملا ردقلا : وه يذلا نذإلا يف ةقيقح هنوکب لئاقلا

 :رظنا .هباوجك .هباوجو «بلطلا قلطمل هنوكب لئاقلا ليلدك هليلد .ةحابإلاو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/8 ةقرو) بجاحلا عفر ."1/5 رصتخملا نايب

.A\/Y 

 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا راتخم وه ١/١57 -  21517حرشب ۱۹۱ص تاقرولا يفو

 .تاقيقحتلا

 متلطبأ دقو ءراتخملا امف :ليق نإف» :1517 ١55/١ ناهربلا يف ينيوجلا لاق

 :انلق ؟ةبترم تابثإلاو يفنلا نيب سيلو «نيقيرفلا كلسم مكمعزب
 يف فقولا ىلع انأو ءاهنم دب ال ةدحاولا ةرملاو «لاثتمالا يضتقت ةقلطملا ةغيصلا

 «ةنيرقلا ىلع فقوتي كلذ يف لوقلاو ء.هتبثأ ٌتسلو هيفنأ ٌتسلف ءاهيلع ةدايزلا

 ءردصملا نع لاعفألا ةغيص ةلمجو ءرمألا ةغيص نأ :هيف عطاقلا ليلدلاو

 ءاعدتسا رمألاو ءةدحاولا ةرملاب صتخي الو ءاقارغتسا يضتقي ال ردصملاو

 فقوتلاو .ةدحاولا ةرملاب عطقلا كلذ نم بجوو «همكح ىلع لزنف ءردصملا

 فصو ول هل حلاصلا وه امنإو «قارغتسالل عضوي مل ردصملا نإف ءاهاوس اهيف

 .ها .«هب

 نم ًاًطخو «ةلاسملا يف فقوتلا ينيوجلا نع ۲۸۸ص ديهمتلا يف يونسإلا هلقن امو
 عاقيإ درجم ىلع لب «ةرم ىلع الو «راركتلا ىلع لدي ال رمألا نأ ىلإ هباهذ هنع لقن

 ىلع لدي ال ظفللا نأ الإ ةرم نم لقأ يف نكمي ال ناك نإو ةيهاملا عاقيإو «ةيهاملا

 .ةدايزلا نم اعنام نوكي ىتح اهب دييقتلا

 باوصلا وه هنع نورخآلا هلقن ام نإف «نيرخآلا ةئطختو لقنلا يف أطخأ دق يونسإلاو

 رمألاب لمعلا بوجو يف فقوتي مل هنأ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا حيرصت قبس دقو
 :اهاوس اميف فقوت امنإو «ةدحاو ةرم قلطملا

 راركتلا ءاضتقاب لوقلا ينيوجلا نع ١٠ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا هلقن ام كلذكو

 يف نيمرحلا مامإ هنع هلقن امك ينالقابلا يضاقلا هيلإ بهذ .ينيوجلا مامإلا راتخمو

 رخفلاو «يلازغلا مامإلاو «ةيعفاشلا رثكأ ىلإ هبسنو يزاريشلاو ۲۹۹/١ صيخلتلا

 دمحم وبأ هراتخاو «يكبسلا نباو «يواضيبلاو «بجاحلا نباو ءيدمآلاو «يزارلا

 =مامإلا حيحصتب ةيفنحلا بهذم وهو «يربطلا ايكلإ هححصو «ةلبانحلا نم يسدقملا
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 - ٠ه رو ص و ەچ

 0 “ناكمإلا َعَم ٍرْمْعْلا هدم راركتلل :ُداَتْسألا

 لاق امك ةيكلاملا ةماع لوق وهو مامهلا نب لامكلاو يراخبلا نيدلا ءالعو يسخرسلا .

 .كلام مامإلا نع يكحم وهو «يجابلا

 .١4ص ةرصضبتلا ۲/١. ىفصتسملا 594/١. صيخلتلا .157 ١553/١ ناهربلا :رظنا

 ۳۷۸/١. يدمآلل ماكحإلا ۲٠۷/١. لوصفلا ماكحإ .35 98/9 يزارلل لوصحملا

 184/١. يراخبلل رارسألا فشك 81/١#. ريرحتلا ريسيت ١/*5. يسخرسلا لوصأ

 عمج ىلع يلحملا حرش 80/١". تومحرلا حتاوف ٤۸4/١. يكبسلا نبال جاهبإلا
 يف تاقيقحتلا .4١"ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .ينانبلا ةيشاح عم ۳۸١/١ عماوجلا

 .*86/؟ طيحملا رحبلا ١9١. ص تاقرولا حرش

 .؟راركتلل» لدب هراركتلا» ش : يف

 راجنلا نباو «ليقع نبا ركذو ٠۲ص ةدوسملا يف امك ةلبانحلا رثكأ لوق وهو
 يبأو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا ىلإ يزاريشلا هبسنو «هباحصأو دمحأ بهذم هنأ
 نم ةعامجو ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا ىلإ يدمآلا هبسنو «ينيوزقلا متاح

 يسخرسلا هبسنو ءىلعي يبأ يضاقلا ىلإ باطخلا وبأ هبسنو «نيملكتملاو ءاهقفلا
 يدادغبلا رهاقلادبع ىلإ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع هبسنو «ينزملا ىلإ
 نب دمحم ىلإ ىطيقنشلا نيمألا دمحمو «ىجابلا هبسنو .ثيدحلا باحصأ نم
 لوخنملا يف يلازغلا هبسنو ءةيكلاملا نم راصقلا نب نسحلا يبأو ءدادنم زيوخ
 00 .ةفينح يبأو ةلزتعملا ىلإ
 يف يطيقنشلا نيمألا دمحمو ۲٠۷/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هبسن ام

 ريغ ًاضيأ راصقلا نبال لوق هنأ ىلع ١۱۸ص لوصولا بيرقت ىلع هقيلعت
 ۸١٠ص لوصألا يف ةمدقملا يف هسفن راصقلا نبا هب حرص ام ليلدب ؛حيحص
 .اةرم لعف يضتقي قلطأ اذإ رمألا نأ :وه حيحصلا نأ يدنعو» :لاق ثيح
 .ها

 ريغ هب لاق ًادحأ دجأ مل ةفينح يبأ ىلإ 8١٠ص لوخنملا يف يلازغلا هبسن امو
 الو ةرم ٍِدْيَمب ال بلطلا قلطمل هنأ ةيفنحلا بتك يف يذلاو ءلوخنملا يف يلازغلا
 ١ .؟ ةبسنلا هذهب يلازغلا مامإلا ىتأ نيأ نم يردأ الف «راركت
 لوصفلا ماكحإ .8١٠ص لوخنملا 55١/١. عمللا حرش ١154/١. ناهربلا :رظنا

 ماكحإلا ۹۸/١. يزارلل لوصحملا .18١ص راصقلا نبال لوصألا يف ةمدقملا 0١

 رارسألا فشك 81/١". ريرحتلا ريسيت .۲۰/۱ يسخرسلا لوصأ .۳۷۸/۲ يدمآلل
 بكوكلا حرش 181/١. باطخلا يبأل ديهمتلا .48/؟ جاهبإلا .؟١ ص ةدوسملا ١.

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ۸٠/١". طيحملا رحبلا 554/١. ةدعلا .5"/# رينملا

 .١19١ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١. 4” ص
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 فقول : ليِقَو .2'”َراَرْكَّتلا لمتحي الو ءوَرَمْلِل : ريك َلاَقَو

 َكِلَذِلَو ؛ٌيِجِراَح ُراَرُكَتلاَو ُةَرَمْلاَو ِلْعِْلا ٍةَقيِقَح ِةَقيِقَح ُبَلَط َلوُلدَمْلا أ :ا
 ٍلْعِفْلا ٍتاَمِص ْنِم َراَرَكَتلاَو ا داب َنوُكِياَت نف :اًضْيَأَو ِةَدَمْلاب ارن
 .َةَْصلا ىَلَع ِفوصْوَمْلِل َهَلألِو الر . ٍريِثَكْلاَو ٍليَقْلاَك
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 هبسنو ء١/4١٠ ناهربلا ىف اذكو ءاهقفلا ريهامج ىلإ 598/١ صيخلتلا يف هبسن
 يبأ خيشلاو «يربطلا بيطلا يبأ يضاقلا رايتخا وه :لاقو ةيعفاشلا ىلإ يزاريشلا
 يناذولكلا باطحلا يبأو «يرصبلا نيسحلا يبأ رايتخا وهو «ينييارفسإلا دماح

 .يدنع ىوقألا وه :لاقو .مهريغو
 امف 98/١ دمتعملا .۲۲۰/۱ عمللا حرش 154/١. ناهربلا .۲۹۸/۱ صيخلتلا :رظنا
 . جاهبإلا .۳۷۸/۲ يدمآلل ماكحإلا .48/5 يزارلل لوصحملا .اهدعب

 ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ۸٦/١". طيحملا رحبلا ۱۸۷/١. باطخلا يبأل ديهمتلا
 . ۳٤۱ص

 ةعامجو ىنالقابلا ركب ىبأ يضاقلا ىلإ ۳۸۸/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هبسن
 1 000 ٠ .ةفقاولا
 :نيئيشل لمتحم وهو :اولاق فقوتلا ١ : 44/7 جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاقو
 ىلع امهدحأ ىف هلامعإ فقوتيف «ةرملاو راركتلا نيب ًاكرتشم نوكي نأ :امهدحأ
 ۰ .ةئيرق
 .ها .«عقاولاب انلهجل ؛ فقوتيف هفرعن الو ءامهدحأل هنأ :يناثلاو
 نكمي ةياغ هل ًالعف ناك نإ :وهو :ًاسماخ ًابهذم ةلأسملا يف هللا همحر يشكرزلا ركذو
 هاكح :لاقو .لوألا همزلي الف الإو ءاهعيمج يف همزليف «ةدملا عيمج يف هعاقيإ
 .نابأ نب ىسيع نع يدنهلا

 يف كلوقك عقاولا عطق ىلإ ًاعجار بلطلا ناك نإ :وهو :ًاسداس ابهذم ىكح اذكو
 .ةرمللف «كرحت :نكاسلا رمألا

 رارمتساللف ءكرحت :كرحتملا رمألا يف كلوقك هتمادتساو عقاولا لاصتا ىلإ عجر نإو
 .ها 'ملعأ هللاو .نسحلا بهذم وه» :هنع يشكرزلا لاقو .ماودلاو

 ةقرو) بجاحلا عفر .۳۷۸/۲ يدمآلل ماكحإلا .44/5 يزارلل لوصحملا :رظنا

 .87/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١١/١. ريرحتلا ريسيت ٤۹/۲. جاهبإلا .(ب۸
 .ينانبلا ةيشاح عم 581/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۳۸۸/١. طيحملا رحبلا
 حرش يف تاقيقحتلا .٤٤٠ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 8١/١". تومحرلا حتاوف
 .199١ص تاقرولا

 .اةرملا» لدب «ةرملاب» ش : يف
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 "ريغ نم َراَرُكَّتلا ناب در ."'ةالَّصلاَو ٌمْوّصلا َرَّرَكَت :ٌداَمْسألا

 . ” "يلا ضروْعَو

 هاب در .ٌبَلَط اَمُهّنَأل ؛اْمُض» يف َبَجَوَف ءامُصَت آلو يف َتَبَت :اوُناَق

 ْنِم ٌعِناَم رمألا يف َراَركَتلا َنَأبَ ٬ يملا يِضَتْقَي َيْهّنلا نأ ِقْرَمْلاِبَو ءٌساَيِق
 . “يللا ب ِفالخپ ورع

 “در .َراَرَكَكلا ُمَرْلَيَف ٌمْعَي ُيْهَئلاَو ءوَدِض ْنَع يه :هئألا :اوُناَق

 .رمألا ٍراَرَكَت ىَلَع عَ اَمِئاَد ٍداَدَضألِل ينل َءاَضِتْقا دابو -
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 ىلا

 ؛َلكَتْمِإ :اَنْلُق .َلَكَتْمِإ َةَدَم َلَحَدَ خذ : لاق اَذِإ هاب ب ْعطَمْلا :ٌهَرَمْل

 .ِراَركَتلا يف ًالَو ءاهيف ٌهاَظ َرْمألا نأ ال هَتَروُدَض ْنِم اها ؛هب ر هي

 “ورجآ ىَلِإ “تبت ول :ٌفْقَوْلا

 ؛راركتلا يضتقي رمألا نأ ىلع هعبات نمو ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا جتحا

 ی ق کرا .امهيف راركتلا ىلع لمحو ةالصلاو موصلا يف درو رمألا

 امهيف راركتلا ىلع لمح امل
 .۸۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/۷۸ ةقرو) بجاحلا عفر ."”5/7 رصتخملا نايب : رظنا

 نم لب ءرمألا نم دافتسمب سيل ةالصلاو موصلا راركت نأب بجاحلا نبا خيشلا باجأ

 .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا لعف وهو «هريغ

 امل راركتلل ًايضتقم ناك ولف .ةرملا ىلع لمحو ءجحلا يف درو رمألا نأب ضروعو

 حرش )ب۸ ةقرو) بجاحلا عفر . 0/۲ رصتخملا نایب :رظنا .ةرملا ىلع لمح

 .۸۳ - ۸۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 .أ :نم ةطقاس «يهنلا» ةظفل

 .1ًدُره لدب ؛ًةُرَو» أ :يف

 أ : نم ةطقاس ارمألا» ةظمل

 .؟لعفلا لدب «لعفب» ش : يف

 .؟تبثل تبث ول» أ :ةرابع

 ىلإ ليلدب وأ ءليلد الب امإ تبثل راركتلاو ةرملا تبث ول هنأب فقولاب لئاقلا جتحا

 م دق هنع باوجلا عم ريرقتلاو .هرخآ
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 اَهِرُركَتِب ؛ُهُرَُرَكَت َبَجَو ٍةَتِباَن ٍةَلِع ىَلَع قلع اإ ُرْمألا (ةلأْسَم) ع مرق سو e ه2 5 ه1 [2 يأ ىر وهكير مووت ° <

 .رمأل آل ِةّلعْلا عابتا ىَلَع عاّمْجِإلِل ؛[15] /''0قاَقَتا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/١۷ ةقرو) بجاحلا عفر ۳٦/۲. رصتخملا نايب :رظنا =

.AT/Y 

 نباو ۴۸٤/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ء۲/٠١٠ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لوق وه )١(
 دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نبا لاقو .رصتخملا يف انهو 4۳ص ىهتنملا يف بجاحلا
 بكوكلا حرش يف راجنلا نبا ُهَلَقَْنَو ,«هيضتقي انباحصأ مالكو» :44١ص ةيلوصألا

 نم حلفم نباو «بجاحلا نباو «يدمآلاو ءيناعمسلا نباو «ينالقابلا نع ٤۷/۳ رينملا
 .ةلبانحلا

 ةيفنحلا ضعب نأل ؛ةملسم ريغ  يدمآلل اعبت - بجاحلا نبا نم قافتالا ىوعدو
 رمألا نأ حيحصلاو» : ٥۸/١ رارسألا فشك هحرش يف يفسنلا لاقف كلذ يف اوفلاخ

 «فصوب ًاصوصخم وأ «طرشب ًاقلعم ناك ءاوس «هلمتحي الو راركتلا يضتقي ال لعفلاب
 ضعب ىلع دَر :هيلع 01/١ رانملا ىلع راونألا رون يف يوهيملا قلعو .«نكي مل وأ

 هلوقك طرشب ًاقلعم رمألا ناك اذإ هنأ ىلإ اوبهذ مهنإف ؛هللا همحر يعفاشلا باحصأ
 :ىلاعت هلوقك فصوب اصوصخم وأ ء[۷ :ةدئاملا] «اورهطاف ًابنج متنك نإو» :ىلاعت
 . «فصولاو طرشلا رركتب رركتي ء[١٤ :ةدئاملا] «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو#

 طرشلاب قلعملا :اندنعو .ةقرسلا رركتب رركتي عطقلاو «ةبانجلا رركتب رركتي لسغلا نإف
 الو ءراركتلا ىلع لدي ال هنأ ىف ءاوس هريغو فصولاب صوصخملا اذكو «هريغو

 ١ .ها .ا(هلمتحي

 لمتحي ال :انئاملع ضعب دنعوا : 5 حيقنتلا ىلع حيضوتلا يف ةعيرشلا ردص لاقو

 حيولتلا يف ينازاتفتلا قلعو .«فصوب صوصخم وأ ءطرشب ًاقلعم نوكي نأ الإ راركتلا

 ةفص وأ طرش ىلع قلعملا نأ فنصملا ةرابع رهاظو» :هيلع ۷١/١ حيضوتلا ىلع

 .ها .«بهذملا اذه ىلع هبجوي هنأ قحلاو .راركتلا لمتحي

 ةماع لاقو» :رارسألا فشك حرشب ١484/١ ١808 هلوصأ يف يودزبلا لاقو

 .ها.؟لاح لكب هلمتحت الو ءهبجوُت ال : انخياشم

 ال هنأ اندنع حيحصلا بهذملاو» ۱۸١/١: رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاقو
 «فصوب ًاصوصخم وأ «طرشي ًاقلعم ؤأ ًاقلطم ناك ءاوس هلمتحُي الو «راركتلا بجوُي
 .ها .«هسنج لقأ ىلع عقي لعفلاب رمألا نأ الإ

 رمألا ةغيص» :تومحرلا حتاوف حرشب ۳۸١/١ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاقو

 ناك نإف» :لاق مث «ًاقلطم هل سيل :ليقو ءًاقلطم راركتلل :ليق .ةفص وأ طرشب قّلعملا
 يف امك ةلعلا يف عامجإلا ىوعدف .ال :ليقو .معن قحلاو ؟اهرركتب رركتي لهف ةلع
 .ها .«طلغ .هريغو رصتخملا
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 ينازل "4مم اإ :عْرَّشلا ٍرِماَرَأ يِف َكِلَذ َتَبَن :اوُناَق

 ."814/؟ يدمآلل ماكحإلا ٠١١/۲. داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 ةقرو) بجاحلا عفر .87/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 9/١*. رصتخملا نايب
 رون حرش عم ۵۷/١ - ٥۸ رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك .4

 يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك ۷١. 594/5 حيضوتلا ىلع حيولتلا .راونألا

 بكوكلا حرش .۳۸۹/۲ طيحملا رحبلا 85/١". تومحرلا حتاوف .188 _ ۱

 حرش يف تاقيقحتلا .44١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا ٤١/۳ - ٤۷. رينملا

 .97١”ص تاقرولا

 دماح يبأو «يناعمسلا نباو «يزاريشلا قاحسإ يبأو «يدمآلاو «يلازغلا رايتخا وهو

 نم يسخرسلا لاقو .كروف نبا هححصو « يربطلا ايكلإو «يزارلا ميلسو «ينييارفسإلا

 وهو .ةيعفاشلاو ةيكلاملا نم ءاهقفلا رثكأ نع لقنو .حيحصلا بهذملا هنإ :ةيفنحلا

 .ماحللا نبا هلقن امك يسوم يبأ نبا رايتخا

 نع ١٠ص ةدوسملا يف هاكحو .هب قلع ام راركتب ؛راركتلا ىضتقي ب : يناثلا بهذملاو

 .هديفحو وه هراتخاو «ةيعفاشلا ضعبو ةيفنحلا ضعب
 :نابهذم بهذملا اذه ىلعو» : ١44 ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نبا لاق

 .راركتلل عضو ظفللا اذه نإ :يأ ءظفللا ةهج نم راركتلا ةدافإ نأ :امهدحأ

 وه اذه :لوصحملا يف لاق .ظفللا ال سايقلا ةهج نم راركتلا ةدافإ نأ :يناشلاو

 .ها .(«يواضيبلا هب مزجو .راتخملا

 .ىلاعت هللا همحر لاق ام ىلع وهو

 .۷ص عمللا .اهدعب امف 47ص ةرصبتلا .ل/؟ ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 حيقنت حرش 5١/١. يسخرسلا لوصأ ۳۸٤/١ يدمآلل ماكحإلا ٠١۷/١. لوصحملا

 نايب .(ب/۷۹ ةقرو) «(أ/989 ةقرو) بجاحلا عفر .؟١/18 ةدعلا .١15١ص لوصفلا

 ةدوسملا .58/؟ جاهبإلا ۸۴/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸ - ۳۷/١ رصتخملا

 .45/ رينملا بكوكلا حرش ."١/85تومحرلا حتاوف .۳۹۰/۲ طيحملا رحبلا 5١. ص

 .۱۹۳ص تاقرولا حرش يف تاقيقحملا . ٤٤٠ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 .ةرركم «ةرملاب» .«ةرملاب ةرملابا ش :يف
 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :اهمامتو .۷ :ةيآلا ةدئاملا ةروس
 .(نيبعكلا ىلإ مكلجرأو مكسوؤرب اوحسماو قفارملا ىلإ مكيديأو مكهوجو
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 .صاخ ٍليِلَدِب ؛ِةَلِعْلا ٍرْيَغ يف :اَنْلُ . "7 10 دو “ي يڼاًرلاَو ص 2 ت 8 5 .٠ م و ه2 ر هه م
 0 5 هر. 55 o> ۶ 2 لعل 0

 :انْلُق .هئاًمتناب ؟ ٍطوُدْمَمْلا ٍءاَمِينال ؛ىَلْوَأ طْرَشلاَف ءَدَّلِعْلِل ؛َردَكت :اوُلاَق
 0 و

 .ئربُت ُهَدَمْلا :َلاَق ْنَمَو "روما َنوُلِئاَق ٍراَرُكَّتلاِب َنوُلِئاَمْل (ةلأنم»

 .رْوَمْلِل :ْمُهضْعَب لاق

 ْنِإَف ءَةَعُل ٍفْقَوْلاِب ُماَمِإلا َلاَكَو ."”مْرَعْلا وأ ُرْوَمْلا اَمِإ :يِضاَقْلا َلاَقَو

 )١( (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» :اهمامتو .۲ :ةيآلا رونلا ةروس .

 .«اورّهطاف ابنج متتك نإو» :اهمامتو .۷ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (5)

 ذإ ؛روفلاب نولئاق راركتلاب نولئاقلا» :(ب/۷۹ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۳)
 .ها.«هتايرورض نم وه

 ٥۷/۲. جاهبإلا :رظناو

 يضتقي رمألا نأب نيلئاقلا نأ ملعا» :٠4/؟ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو
 نم نأل ؛راركتلا ءاضتقا مزلي روفلا ءاضتقا نأل ؛روفلا يضتقي هنأب نولئاق ءراركتلا
 .ها .«رمعلا رخآ ىلإ رمألا ٍتْقَو نم تاقوألا عيمج قارغتسا راركتلا ةرورض

 جاهبإلا .(ب/۷۹ ةقرو) بجاحلا عفر 158/١. ناهربلا . 5١/١" صيخلتلا :رظنا
 دعاوقلا .45/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 4١. 40/6 رصتخملا نايب . 7
 .44١ص ةيلوصألا دئاوفلاو

 «كلام مامإلا نع يفارقلا هاكحو ءةيفنحلا نم هعابتأو يخركلا نسحلا وبأ :لاق هبو (5)
 يف ماحللا نبا لاق .ةلبانحلا رثكأو «ةبراغملا ريغ نييدادغبلا ةيكلاملا رثكأ لوق وهو
 رهاظ وهو :تاكربلا وبأ لاق .انباحصأ لوق اذهو» :5494١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 وبأو «يزورملا دمحم وبأ يضاقلا :ةيعفاشلا نمو ءةيرهاظلا لاق هبو ««دمحأ مالك

 . .قاقدلا ركب وبأو «يفريصلا ركب
 .١١١ص لوخنملا ١١١/١. دمتعملا .07ص ةرضبتلا 1548/١. ناهربلا :رظنا
 لوصحملا ۲۱۸/١. لوصفلا ماكحإ 81/١. مزح نبال ماكحإلا .4/5 ىفصتسملا
 بجاحلا عفر .178١ص لوصفلا حيقنت حرش .۳۸۷/۲ يدمآلل ماكحإلا .١1*/؟ يزارللا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . A رصتخملا نايب .ه١/۷ جاهبإلا N4 ةقرو)
 دعاوقلا .٤۲ص ةدوسملا 55/١. يسخرسلا لوصأ 865/١". ريرحتلا ريسيت . 5

 ۳۸۷/١. تومحرلا حتاوف .۹٤۱ص ةيلوصألا دئاوفلاو

 ع 95ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هنع هلقن ام فالخ ىلع ينالقابلا يضاقلا هرصن ام (6©)
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 . زما 3 َرَداَب

 ns “َرَداَب ْنِإَو .ٍففَوْلاِب :َليِقَو

01) 

() 

 يف اندنع هجولاو» 7١8/7: داشرإلاو بيرقتلا يف هترابع هذهو .رصتخملا يف انهو

 فقولا داسف ىلع لد ذخأ مث ها .«فقولاو روفلا نود يخارتلا ىلع هنأب لوقلا كلذ
 .يخارتلا ةرصن .يف بنطأو ءروفلاو

 ناهربلا .اهدعب امف ۳۲١/١ صيخلتلا .اهدعب امف ۲٠۸/۲ داشرإلاو بيرقتلا :رظنا
 .(برال4 ةقرو) بجاحلا عفر . 15/1

 نأ ىلإ ةيفقاولا نم نودصتقملا بهذو» 1148/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق
 78 يف ىضتقملا لعفلا عقوأو رْخأ نإف ءاعطق ًالثتمم ناك تقولا لوأ يف رداب

 يف لاق مث .«اندنع راتخملا وه اذهو .باطخلا ةدهع نع هجورخب عطقي الف ‹«تقولا
 ةغيصلا حب هنإف «لعفلاب ىتأ امهم بلاطملا نأ :هب عطقأ يذلاف» ۱۷۷/١: ناهربلا
 نإو ‹«صعي مل رداب نإ هنأ وهو «رخآ رمأ يف فقوتلا امنإو .تولطملا ٌمِقوُم ‹ةقلطملا

 هيفف ؟ريخأتلاب مثإلل ضرعتي لهو «بولطملا لصأل لثتمم ريخأتلا عم وهف رخأ
 .ها .«فقوتلا

 - ينيوجلا يأ  مامإلا لاقو» :(برال4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 مهفأ اميرو .ةدهعلا نع هجورخب عطقن الف ردابي مل نإو «لثتما رداب نإف «ةغل' فقولاب
 يف) يدمآلا لقن هايإو .لثتمي مل ردابي مل نإ هنأ - بجاحلا نبا يأ  فنصملا قالطإ
 وه نوكي نأ مزلي الإو ءكاذ ذإ لاثتمالاب عطقن ال لب كلذك سيلو .(۳۸۸/۲ ماكحإلا
 .ها .«ناهربلا يف حرص هركذ اميو روفلا لوق

 نم نإ :فقولا باحصأ نم لاق نم امأف» 175/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق
 نع جورخو «ةدحاجم اذهف ٌالثتمم هنوكب عطقي مل بولطملا لعفلا عاقيإ ىلإ رداب

 «ريخأتلا يضتقت ةنيرق تبثت ذت ملو ةغيصلا قلطأ نم نإف ؛ةرورضو ةهيدب ناسللا مكح
 وهف اذه رکنآ نمو .ًاعطق ًالثتمم ناكو ءةعاطلا ىلإ ًاعراسم َّدُع ردتبا اذإ بطاخملاف
 «لغتمم ردتبملا نأ :هب عطقلا بجي يذلاف «تارورضلا ناظم يف دناعي نمب قحتلم
 ظفللا نإف ؛ةفلاخم الو ةقفاومب هقح يف عطقي ال ناكمإلا نامز لوأ نع رخؤملاو

 .ها .«هل ضرعت ال هءارو امو ءةرورض هل تقو لوألا نامزلاو .لاثتمالل حلاص
 :لاق «ملاعلا ةدع» يف غابصلا نبا تيأرو» ٥۸/۲: جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاقو
 عاقل نإ :لاق نكل 07 ىلع هلعف زوجي ال :لاق نم ةلأسملا هذه يف ةيفقاولا نم
 قرخ ىلإ بوسنم تباث بهذم وه ةلمجلا ىلعو «هلبق عامجإلا فلاخ اذهب

 .ها .«عامجإلا

 نأب غابصلا نبا حرصو .رداب نإو فقولاب :ليقو» :(برا/4 ةقرو) بجاحلا عفر يف لاقو
 .ها .هدحاو ريغ هلقن امك «هلبق ةمألا عامجإ فالخ وهو «روفلا ىلع هلعف زوجي ال :لئاق
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 .مدَقَت ام :اَنَل .ُحيِحَّصلا َوْهَو .راَرْكَتلا يف ريتا ام ٌيِعفاَّسلا َنَعَو
o22 .٠ > 5 )کا ° .25 2 هم  ِ- 

 . هئيرملل : انلق . اًيِصاَع ّدُع ‹ رخ « ؟ىنّقسا» :لاق ول :ٌروملا

 ءافمئاق دي :لْثِم رض احلا :ُهدصَقَف ءيِشْنُم ْوَأ ِرِبْخُم لك : اولاً

 ا ًالاَبْمَيْسا اَذَه يف لأب ِقْرَمْلاِبَو سايق هاب ر .«ٌقِلاَط ِتْنَأ»َ

oا  

 . “َمَدَقَ دقو وُدِض ْنَع ّىَهَن هَ: : دَمَألاَو «ىَهّنلاَك ٌبَلَط :اوُلاَق

 :اًنْلُق . ٍراَدِبْلا ِكْرَت ىَلَع مد قزم ذإ َدُجْسَت آلآ َكَمَتَم اما :اوُناَق
 . ھوس ادل :هل ْوَقِل

 للا

(0 

(۳ 

(€) 

(6) 

 ام هنع هللا يضر يعفاشلا نع» :(ب/١۷ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 يضتقي هنأب هنع ربعي حيحصلا وهو «هعفدي الو هيضتقي ال هنأ نم :راركتلا يف ريتخا

 ضرعت ريغ نم طقف لعفلا بلط «لعفا» لولدم نأو ءزئاج ريخأتلا نأ ىنعمب يخارتلل
 مل اذه نإف «يخارتلا ةرابع رهاظ هيضتقت ام ىلع زوجي ال رادبلا نأ ىنعمب ال تقولل

 ال :لاقي نأ ةحيصفلا ةرابعلا :دماح وبأ خيشلا لاق كلذلو ؛مهنم دحأ هيلإ بهذي

 .؟ليجعتلاو روفلا يضتقي
 ال ةقلطملا ةغيصلا 9 ىلإ نوبهاذ بهذوا 1 5 يف نيمرحلا مامإ لاقو

 يعفاشلا ىلإ بسني اذهو ءارخؤم وأ ًامدقم «لاثتمالا اهاضتقم امنإو ءروفلا ىضتقت

 هتاعومجم يف هب حرصي مل نإو «هقفلا يف هتاعيرفتب قيلألا وهو «هباحصأو هللا همحر
 .ها .«لوصألا يف

 نع الو يعفاشلا نع لقني ملو» ١44/١: لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاقو
 أطخ اذهو «كلذ ىلع لدت مهعورف نكلو «كلذ يف صن امهنع هللا يضر ةفينح يبأ

 .عورفلا ىلع لوصألا ىنبت الو ء«لوصألا ىلع ىنبت عورفلا نإف ؛بهاذملا لقن يف

 ةلدأ ىلع اهانب نكلو «لصألا اذه ىلع هلئاسم عورف ِنْبَي مل ةلاقملا بحاص لعلف

 .ها .«لئاسملا نم ريثك يف هيلع دمتعي لصأ وهو ‹«ةصاخ

 .«رخأف» لدب هرخأو» شا :يف
 .رهاظ فيرحت وهو .ءامّدقت» لدب «مّدقتا ش :يف
 ١١. :ةيآلا فارعألا ةروس

 هل اوعقف يحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف» :اهمامتو .۲۹ :ةيآلا رجحلا ةروس
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 رو نيم ِتْقَو ىلإ َنوُكَي ْنَأ َبَجَوَل ءاَعوُرْشَم م يالا ناك ول : اولا

 اَمَأَو اعم ُريِخَأَتلا َناَك ْوَل نأ ُمَرْلَي اَمّنِإ ُهّنأِبَو ناَوَجْلاِب حرص ول م ُهّنأب
 .لاكيمالا َنِم ٌنكَمَتُم ُهّنأ ؛ الق ٍناَوَجْلا يف

 ُلوُمْحَم : اَنْلُق . ””اوُقِبَتْس اق ٠ قفز وع راسي : ىلع َلاَق :اوُلاَق

 يف دق م :يِضاَقلا .اًعِراَسُم ْنَكَي ل الو ءةَلَصضْفألا ىَلَع [ب/۳۹1 /
(OD Grafُراَدِبْلا بج َرَف ٌكوُكْشَم ُديِخَأَلاَو هٌّنَّمَحَتُم ُتَلَطلا :ْماَمِإلا . * عّسَوَمْلا () و 01  

 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل )١(

 . «مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس# :اهمامتو *"١. :ةيآلا نارمع لآ ةروس (۲)

 هللا مكب تاي اونوكت ام نيأ تاريخلا اوقبتساف# :اهمامتو /١51. :ةيآلا ةرقبلا روس (۳)
 .«ًاعيمج

 ىلع 7١8/7 داشرإلاو بيرقتلا يف صن دقو .عسوملا بجاولا يف هلصأ ىلع اذه (5)
 هنأب لوقلا : كلذ يف اندنع هجولاو» : لاق ثيح عضوملا اذه يف فقولاب لوقلا نالطب

 يف بنطأو .روفلاو فقولا داسف ىلع ند ذخأ مث ٠ .«فقولاو روفلا نود يخارتلا ىلع

 .يخارتلا ةرصن

 لاطبإب لوقلا عطق هنع هللا يضر يضاقلاو» ۳۲١/١: صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ لاقو
 وهو «ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس امب هحضوأو .بابلا اذه يف ةفقولا ىلإ ريصملا

 ًابرض مزلي وأ ءعامجإلا قرخ ىلإ دوعي بابلا اذه يف فقولا ىلإ ريصملا ذإ ؛ حصألا
 .ها. «ضقانتلا نم

 يعفاشلا نع رهتشا ام ىلإ بهذ هنأ يضاقلا ىلإ 159 - 158/١ ناهربلا يف بسنو
 :لاقو رخؤم وأ مدقم تقو ىلإ رظن ريغ نم لاثتمالا عاقيإ ىلع ةغيصلا لمح نم
 .ها .ةداري ال نم هليهجتو «فقولاب هكاسمتسا عم «هبهذم سايق نم عيدب اذهو»
 يف فقولا ىلإ ريصملا ذإ ؛حصألا وهو » ۳۲١/١: صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ لوقو
 هراتخا ام فلاخي .«ضقانتلا نم أبرض مزلي وأ ءعامجإلا قرخ ىلإ دوعي بابلا اذه
 يف رداب ْنَم نأ ىلإ ةيفقاولا نم نودصتقملا بهذو» : لاق ثيح ۱٦۹۸/۱ ناهربلا ىف

 الف «تقولا رخآ يف ىضتقملا َلعفلا عقوأو رخأ نإف ءًاعطق ًالثتمم ناك تقولا لوأ
 .ها .«اندنع اتخلا وه اذهو .باطخلا ةدهع نع هجورخب عطقي

 ٥۷/۲. جاهنملا حرش يف جاهبإلاو ء(ب/۷۹ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
 يف رداب ْنَم نأ ىلإ ةيفقاولا نم نودصتقملا بهذولا : ۱۸/۱ ناهربلا يف ينيوجلا لاق )٥(

 الف «تقولا رخآ يف ىضتقملا َلعفلا عقوأو رخأ نإف ءًاعطق ًالثتمم ناك تقولا لوأ
 .ها. «اندنع راتخملا وه اذهو .باطخلا ةدهع نع هجورخب عطقُي

 =نأ - ينيوجلا يأ  مامإلا ةجحو» :(ب/٠۸ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
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 . © كوكشم ريع هنأب ٌبيجأو

 "!نّيعُم ِءْيَشِب َرْمألا "نأ :299كَِرَعْلاَو ,"*هامإلا رايا "”(ةلَأْسَم)

 ريخأتلا نأ ىلع ةرابعلا هذه ردقأ انأو .رادبلا بجوف ؛كوكشم ريخأتلاو «ققحتم بلطلا =

 هنأ ىلع ال ءاهنع جورخلل اققحم رادبلا نوك بجوف ؛ةدهعلا نع هيف جورخلاب كوكشم

 مالك رهاظو انكرت ولو «رادبلا بجوي ال هنأ هنع انمدق انأل ؛لعفلا ىلإ رادبلا بجي

 .ها .«مامإلا يأر قباطي مل ةردابملا باجيإ نم - بجاحلا نبا يأ  فنصملا

 امكو «رادبلاو ريخأتلا نيب كرتشم لعفلا ليصحت بلط نأ بجاحلا نبا باجأ )١(

 نع جرخي امكو .رخآلا ىلع امهدحأل حيجرت الو .رادبلا لمتحي ريخأتلا لمتحي
 ريخأتلاب هتدهع نع جورخلا نوكي الف ؛ريخأتلاب هتدهع نع جرخي ءرادبلاب هتدهع

 .اکوکشم
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/١۸ ةقرو) بجاحلا عفر .54/؟ رصتخملا نايب :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 ةبعشتم لاكشإلا ةميظع ةلأسم» :(ب/٠۸ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .(۲)

 .ها .«لاوقألا

 وه ام هيلع ىنبنا نيبهذملا طوقس حال اذإو» 140/١: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق (۳)

 مث ها .ةهدادضأ نع يهنلا يضتقي ال ءيشلاب رمألا نأ :وهو ءاندنع نيبملا قحلا ش

 4١١/١. صيخلتلا :رظناو .هيلإ بهذ ام ةرصن يف بنطأو «ةلأسملا ليصفت ىف ذخأ

 .ها .«هذض نع ايهن نوكي ال ءيشلاب رمألا» :4١١ص لوخنملا ىف ىلازغلا لاق (4)
 ىلع ًاعيرفت يمالكلا يرظنلا ثحبلاب اندنع حص يذلاف» ۸۲/١: ىفصتسملا يف لاقو
 الو «هنيع هنأ ىنعمب ال «هدض نع ًايهن سيل ءيشلاب رمألا نأ :سفنلا مالك تابثإ

 ١80/١ ناهربلا يف ينيوجلا لوق ركذ مث .«همزالي هنأ ىنعمب الو «هنمضتي هنأ ىنعمب

 لاق يلازغلاو ينيوجلا لوقبو .هيلإ بهذ ام ةرصن يف ًابنطم ؛ةلثمألا برض عم اصخلم

 .97/* رينملا بكوكلا حرش :رظنا .يِساّرهلا ايكلإ
 أ : نم طقاس «نأ» فرح )٥(

 1ن يعم ءيشباا :باتكلا يف هلوقو» )۸+ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (5)

 امهب رمألا نإف «ريخملاو عسوملا بجاولا نع زارتحالا :دارملاو ءاهنم دب ال ةظفل

 حرص كلذبو «نييعتلا ىلع بجاولا ىلع ةروصقم نذإ ةلأسملاف ءدضلا نع ايهن سيل

 حرش يف هانركذ ثحب هيف انلو .امهريغو بيرقتلا يف يضاقلاو «ينييارفسإلا دماح وبأ

 .هأ . ؟جاهنملا

 رمألا نإ :لاق نم لك ىلع بجيو» :144/7 داشرإلاو بيرقتلا ىف ىضاقلا لاقو

 كرت وه يذلا «هنم لدبلا دضو ءهدض نع يهن هنأ هيف طرتشي نأ هدض نع ىهن ءىشلاب
 -تبث دق هنأ لجأل ؛كلذ طارتشا بجي امنإو .رييختلا هجو ريغ ىلع ًارمأ ناك اذإ ءامهل
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 cd I7 8 -- 7 سا مو بح "ص

 .الّْقَع “هيض الو ءوَدِض ْنَع ايه سل
 كص ذكي : لاق مث ءودض نع هن : 9ُةوُعِباَتُمَو 0 ٍِضاَقْلا لاقو 2 rE Fa هم عع ah كهيكم

 ترمس (o) لم ج5
HH or obe 22 2 . E sor ihصخ نم مهنِم مل ءامهيف كلذك ٰيهنلاو : يِضاَملا لاقو . موق َرصتفا  

 نيبو هنيب رييختلا ةهج ىلع ءيشلاب رمألا نأ افلاس افرط هنم انركذ امو ًافنآ هتنّيب امب =
 هنأل ؛ثالثلا تارافكلا وحن «هنيبو هنيب رّيخم وه يذلا هكرت نع ىهنب سيل هنم لدبلا
 رّيخم سانلا نم ريثك دنع فلكملا يذلا ءاهتقو عسوملا ةالصلا مكح كلذكو .اهيف ريخم
 هلاح هذه امب رمألاو .فيلكتلا ةطيرشب يقب نإ اهئادأ ىلع مزعلا لعف نيبو اهميدقت نيب
 ام تابجاولا يف نكي مل ولو .هنع لدبلا كرتو هب رومأملا كرت نع يهن تابجاولا نم
 سيلو «ظفللا يف ةدايزلا هذهو .طرشلا اذه ىلإ جتحي مل هماقم موقي لدب ىلإ طقسي
 اهئادأ ىلع مزعلل كرتلا سفن وه تقولا لوأ يف ةالصلا كرت نإ :اذه يف لاقي نأ نكمي
 ؛اهئادأ ىلع مزعلا كرتي ْنَم تقولا لوأ يف ةالصلا كرتي نأ حص ام كلذلو ؛دعب اميف
 مل تقولا قييضت لبق تام ولف .مزعلا اذه كرتي ال ْنَم اهكرتي نأو .ًاموثأم ايصاع نوكيف
 .ها .ةاهئادأ ىلع مزعلا لعف عم ًاموثأم الو ًاروزأم نكي
 عم 86/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .44/؟ رصتخملا نايب 4١7/١. صيخلتلا :رظناو
 .78 - ۷۷/۲ جاهبإلا .دعسلا ةيشاح

 .«هيضتقي الو» لدب ؛هنمضتي الو» ش :يف )١(
 مأ هدض نع يهن ءيشلاب رمألا يف لوقلا» : ١148/5 داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق (۲)

 : بابلا اذه يف فلتخا ؟ال
 هجو ريغ ىلع ءيشلاب هناحبس هّللا رمأ نإ :نآرقلا قلخل نيفانلا قحلا لهأ عيمج لاقف
 فلكملا يهن امم - ًاضيأ  هدض ريغو هدض نع يهنلا سفن وه هدض نيبو هنيب رييختلا
 لكل رمأو «هتاقوأ رياغتو هفالتخا ىلع هب لجو زع هّللا رمأ ام لكب رمأ وهو .هنع
 لهأ عيمج ًاضيأ لاقو» :لاق مث .هرياغتم الو ٍضعَبَتْمب سيل دحاو ءيش هنأو «فلکم
 نع يهنلا سفن وه رييختلا نم عنملاو «باجيإلا هجو ىلع ءيشلاب رمألا نإ :قحلا
 ؛ًابجاو ًارمأ هنوك هدض نع ايهن ءيشلاب رمألا نوك يف طرتشي مل نم مهنمو .هدض
 رمأ وه ام ليبس ىلع هدض نع يهن بدنلا هجو ىلع ءيشلاب رمألا نإ :هلوق لجأل
 .ها .«هيلإ بهذنو هلوقن يذلا وه اذهو .هب

 .؛هوعباتمو) لدب اهوعسشُموا ش :يف (۳)

 .«القع» ةدايزب .«القع هنمضتي» ش :ةرابع )٤(
 رخآ يف هللا همحر يضاقلا هيلإ لام يذلاو» : 174/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق (5)

 نكي مل نإو هيضتقيو هنمضتي هنكلو ءايهن نوكي ال هنيع يف رمألا نأ: هتافنصم
 . ها . (هنیع
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 بذل دود َبوُجْوْلا

 لمعت نود ْلْصْحَي ْمَل ُهنَمَضَعَي ْوَأ ٌدّضلا ِنَع ايه رمل ناگ وَ : ال

 لوُهذلا َّعَم ب بّلُطلاب ُمطْقَن ُنْحَنَو ء يْهّتلا ُبوُلطَم هلال ؛ُهْنَع ُفَحْلاَو ٌدّصلا

 .اًَمُهْنَع

 ِهْيَلَع َناَك ول ُهّنأل ؛لصاح ُّلَقمََو ماعلا دصلا :داَرُمْلا َّنَأب : ضرُئغاَو

 . ٌحِضاَو كاف َمَلُس ْوَلَو ؛ٍلبفتْسُملا يف هبط داب َبيِجَأَو . لطب ل

 . اَنإ اَمُهّنأل ؛اًقالخ وأ الم أ ءاّدِض ناكل هاي نكي ْمَل وَ : يِضاَقْلا

 ْوَلَف ءالؤأ امها اَقاتَعَي نأ ائ :يناگلا .ًالَْأ سنا ٍتاَفِص يف اَواَسَتَي نأ

 ٌدض ٌدِض َعَم اَمُهُدَحَأ راجل ءيا اگ ولو ءاَعِم اَِمَتْجَي ْمَل ِنْيَدِض زأ «ِنْيَلْتِم اَناَك

 ْنَع يها ٌدِض ّعَم م رْمَألا ُليِحَتْسَيَو .ِنْيَقالِخْلا مح هلال ؛ هِفالِخَر ٍرخحآلا

 ینا رْيْغِب ٌتيِلْكَت وا «ٍناَضيِقَن اًمُهَنَأل ؛ هَدِضِ ألا رهو يدض

 رصتخملا نايبو ء(ب/٠۸ ةقرو) بجاحلا عفرو ۳۹۳/۲ يدمآلل ماكحإلا :رظناو =

 .دعسلا ةيشاح 3 ۸٥/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ١

 نع ًايهن هنوكب نيلئاقلا نم موق رصتقا مث» :٠9/؟ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق )١(

 ءيشلا نع ىهنلا نوكي الو .همزلتسي «هدض نع ىهن ءيشلاب رمألا نأ ىلع هدض

 1 1 .ها .«هل ًامزلتسم الو ءهدضب ارمأ

 ةيشاح عم 86 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو با ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 .دعسلا

 نأ دب ال هنإف ءيشلا نع يهنلا امأو» ۲٠٠/۲: داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق (۲)

 هل تناك نإ هدادضأ ضعب وأ ءدحاو دض اذ ناك نإ هدض يف لوخدلاب ارمأ نوكي

 يبو ىلع امإ هنع يهن وه ام ليي ىلع هدادخأ ضيبي وأ هدضب ًارمأ نوكيو .دادضأ

 رييختلا هجو ريغ ىلع ءيشلاب رمألا نوكي نأ  ًاضيأ - َّدِب الو «بدنلا وأ باجنإلا
 ءيشلاب رمألا نإ :لاقي نأ زوجي الو ا و هدادضأ عيمج نع ايهن

 ؛رييختلا هجو ريغ ىلع هب ًارمأ ناك اذإ : :لاقي نأ ريغ نم هدادضأ عيمج نع يهن

 رّيخُي امك ءهدضو ء ءيشلا لعف نيب رومأملا رّيخُي دق هنأ فلس اميف انب دق اننأ لجأل

 نيبو هنيب رييختلا هجو ىلع ءيشلاب رمألا نوكي نأ نكمي الو .هفالخ لعفو هلعف نيب
 .ھآ .«ًافلاس هانيب ام ىلع «هدض نع ًايهن هدض

 ا



 (مدْنِع اَمُهُمِزال َعْنَم م فكلا بلط ود كرت بلطي دارا

3 Gh 7 (65مص . 1 5 ت رض دض امهم ی وکي ْذَقَو كلذ ةسيف ؟نافالخلا مَرالتي “دَ . 3  

 “نِإ َبيِجأَو

 ةيشاح عم ۸٥/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/١8 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو =
 .60/؟ رصتخملا نايبو «دعسلا
 ىنعم ءيشلاب رمألل ناك ول هنإ» ۲٠۳: _ ۲۰۲/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق
 وأ ءهب رمألا لثم نوكي نأ امإ :رومأ ةئالثلا دحأ نم لخي مل هدض نع يهنلا ريغ
 .هدضب سيلو هفالخ وأ ءهدض

 ؛هفالخ وأ ءهسنج نمو «هلثم وه دض نع ىهن نع هب رمألا ىنغتسا هلثم ناك نإف

 00 .هباتم بئانو هدسم داس هلثم نأل
 ال هنأل ؛هب هرمأ لاح ىف هدض نع ايهن ءيشلاب رمألا نوكي نأ لاحتسا هدض ناك نإو
 هنإف ءيشب رمأ لك نأ انملع دق اننأل ؛لطاب اذهو .نيدض عامتجاب الإ هل كلذ عمتجي
 .؟ هدض نع يهنلا دض ءيشلاب رمألا نوكي فيكف «ةلاحم ال هدض نع وان
 رخآلا دض عم امهنم دحاو لك دوجو حص ٍدض الو هل لثمب سيلو «هفالخ ناك نإو
 .نيدض الو نيلثمب اسيل نيفالخ لك مكح اذه نأل ؛رخآلا دض عم امهدحأ دوجو وأ
 رمألا دضو «هدضب رمألا دض دوجو عم ءيشلاب رمألا دوجو ةحص بجوي كلذو
 هنأل ؛لاحم كلذو .هب رمألا عم هدضب ارمأ ءيشلاب رمألا نوكيف ؛هب رمألا وه هذضب

 ىتح «هنع يهنلا وه هب رمألا دضو ءهب رمألا دض عم ء ءيشلاب رمألا دجوي نأ بجوي
 نع يهنلا سفن وه ءيشلاب رمألا نأ تبثف ؛لاحم اذهو .هنع ًايهان ءيشلاب رمآلا نوكي
 .ها .(هدض

 ركذو 2417 - 415/١ ينيوجلل صيخلتلا يف اصخلم يضاقلا لالدتسا رظناو
 هنكلو «ىنعملاب ركب يبأ يضاقلا نع لالدتسالا اذه ۳۹١/١ ماكحإلا يف يدمآلا
 مسق وه امنإ هنم راتخملاف» :لاقف «نيفالخ امهنوك لاطبإ هنم ضتري مل

 انوكي نأ زاوجل ؛رخآلا نع امهدحأ كاكفنا ٌراوج كلذ نم مزلي الو .فلاختلا
 «نيفرطلا نم نيمزالتم لكو « تافياضتملا يف امك ةمزالتملا تافلتخملا ليبق نم

 يف كلذ زاوج نم مزلي الو ءرخآلا دضو امهدحأ دوجو نيب عمجلا ٌمنتمي هبو
 ام لطب ءداحتالا ليلد نم هركذ ام لطب اذإو « يقابلا يف ُةزاوج تافلتخملا ضعب

 .ها .«هيلع ٌينبم وه
 115/١ لوصألا ىلإ لوصولا ىف هنع باوجلاو «ينالقابلا يضاقلا هب لدتسا ام رظناو
 1 ٠ .مصخلا نع ناهرب نبا هلقن

 .«هنأب» ةدايزب .«دارأ نإ» لدب «دارأ نإ هنأي» أ :يف )١(

 .«دقف» لدب ٤دقو» ش :يف (0)

 .ش :نم ةطقاس “دض» ةظفل (۳)

 "الا



 ِكْرَتِب دار [iv] أ . “ليلا دِض اَعَم اَمُهَّنِإَف ؛كَّشلاَو ءٌنظلاَك «رخآلا 4 8 o 5 2 ت موال 2 ك 3 ت 2

 يف مت ءاَكْرَت ِهِييِْسَت 7 يف اًيظَمَل ٌعاَرّتلا َحَجَر وب ٍروُمأَمْلا ٍلْعِفْلا َنْيَع ِهَدِض

 .اًيهَن هيلَط ةو
 ُبَلَط ءنوكّسلا ُبَّلَطَف «("!ةَكَرَحْلا ٍكْرَت ُنْيَع :ٌنوكّسلا :اًضْيأ ىِضاَقْلا ت > همر م5 جة عمم مع ش2 0000 0

 . ةَكَرَحْلا كر
 ےک 0

 .مَدَقَ ام َبيِجأَو

 مَدُي لَو امامنا هزت ىَلَع مي ٍلْعِف بلع: باججيإلا ُرْمأ ا : مصل

 ىَلَع ٌيِنبَم هاب َبيِجَأَ .ّىهَّنلا ملتي دضلا وأ تكلا وعر ِلْعِف ىَلَع الإ

 آل ْلَعْفَي ْمَل ُهَنأ ىلَع مذا مّلُس نو .ٌيجِراخ ٍليِلَدِب آل ءهِلوُقْعَم ْنِم هل

 ع

u 

 .«ملعلل نادض اعم امهنإف» أ :ةرابع )١(

 .«ةداع» ةدايزب .«ةداع هب رومأملا» أ :ةرابع (۲)

 ۳۹٥/۲« ماكحإلا يف يدمآلل اعبت ىنعملاب بجاحلا نبا هلقن ينالقابلا يضاقلا لوق (۳)

 يهنلا سفن وه ءيشلاب رمألا نأ تبثف ...» : 1١5/5 بيرقتلا نم يضاقلا مالك صنو

 ةردقلاو «ةايحلاو ‹«ةكرحلاو «داوسلا ناك اذإ هنأ ةلمجلا هذه نيبيو «هدض نع

 وهو ةكرحلا دض عم داوسلا دوجو نكمأ نيلثم الو «نيدضب سيل «نيفالخ
 .ها.«نوكسلا

 ةقرو) «(أ/١۸ ةقرو) «.(ب/١8 ةقرو) بجاحلا عفرو ٠٤٠١/١ صيخلتلا :رظناو

 .(ب/۸۲ ةقرو) «(أ/۸۲ ةقرو) )ب1

 يف يزارلا نيدلا رخف مامإلاو .هدض نع يهنلا نمضتي ءيشلاب رمألا نأب نيلئاقلا ينعي (6)

 ةلأسملا» :لاق ثيح هدض نع يهنلا نمضتي ءيشلاب رمألا نأ راتخا ١44/5 لوصحملا

 يه رمألا ةغيص نأ :اذهب ديرن ال انأ ملعا .هلض نع يهن ءيشلاب رمألا نأ يف : ةيناثلا

 .مازتلالا قيرطب هضيقن نم عنملا ىلع لاد ءيشلاب رمألا نأ :دارملا لب «يهنلا ةغيص

 بوجو ىلع لد ام نأ :انل .كلذك سيل هنإ :انباحصأ نم ريثكو ةلزتعملا روهمج لاقو

 مدقت ام ىلع فلكملل ًارودقم ناك اذإ  هتايرورض نم وه ام بوجو ىلع لد ءيشلا

 هب لالخإلا نم عنملا هتايرورض نم مزاجلا بلطلاو «- ىلوألا ةلأسملا يف هنايب

 هب لالخإلا نم عنملا ىلع الاد نوكي نأ بجو مزاجلا بلطلا ىلع لادلا ظفللاف

 ٠ .(أ/١۸ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو ها. «مازتلالا قيرطب

VY 



 یگ َالِإَ 0 ؛ٍلْغِف ْنَع فك ْبَلَط : يهل لس نر ءٍلْعِف ىَلَع
 .اًعطَق ٌلِطاَب َوُهَر 0 ریآ لكل “فكلا نَع ٌفكلأ ِروصَت بوُجُو ىلإ

 ؛ هيم و ىّدض ْنَع فلا وهو دخ رتب اإ ُبِجاَولأ متي ال :اوُلاَق

 .مّدقَت ذو يهل تنم وغ 508 نوي
 “زط : يهل :اًضْيَأَو «ُاَمْدَقَتْمْلا ِيِضاَقْلا اَكَّسَْمَتُم : "”َنوُدِراَطلا

 اًبِجاَو اَنْرلا ُنوُكَيَك :الُق .دضلاب اًرنأ ٌنوُكَيَ ؛ٌدَّصلا ُلْعِف ا ءلغف كرت
 ص

 أي حام ال أبو ءاعطُق لاب وهو «سكَْلاِبَو ءطاَول كر ُتْيَح ْنِم 3
 اًرنأ نوي ءٌلْعِف كلا ملف نإ ورا ضل ال تكلا بل : يهل
 لق مك ني ؛رمألا َّنِم اع وَ ُىَهَّنلا َنوُكَي ْنَأ و ايفل ٌعاَرَنلا جر

 ال ٍلْعِف ُبَلَط 5

 eee : نَمَضَتلا يف َنوُدِراَطلا ”4ف)إ 0 >

 .أ :نم ةطقاس «فكلا نع» ةظفل )١(
 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو ‹حيحصلا وه هتبثأ امو . رِمآ» لدب رئأ» ش :يف )0

 .۸۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو )ب |۲ ةقرو) بجاحلا عفرو 1/۲

 نيع وه ءيشلاب رمألا نأ امك ءهدضب رمأ هنيعب وه ءيشلا نع يهنلا نأب نيلئاقلا ينعي (۳)
 .هدض نع يهنلا

 نيع وه ءيشلاب رمألا نأ امك «هدضب رمأ هنيعب وه ءيشلا نع يهنلا نأب نولئاقلا (4)

 «ينالقابلا يضاقلا ًاكسمتم امهنم يناثلاو لوألا :هوجو ةثالثب اوجتحا .هدض نع يهنلا
 .ةرياغملا مدع ىلع نيلادلا نيليلدلا ينعي
 وأ ءهدض وأ ءهلثم امإ ناكل ءهدضب ًارمأ ءيشلا نع يهنلا نكي مل ول هنأ :امهدحأ
 .هرخآ ىلإ هفالخ

 «نوكسلا نيع ةكرحلا كرت نأ :وهو .ءنوكسلاو ةكرحلا نم ذوخأملا ليلدلا : رخآلاو
 بجاحلا عفر 1۲/١. رصتخملا نايب :رظنا .نوكسلاب رمألا نيع وه ةكرحلا نع يهنلاف
 81/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ .(بال" ةقرو)

 .«بلط» لدب «كبلط» أ : يف )0(

 .رهاظ فيرحت وهو .«عجر» لدب «عجار» أ :يف )3

 اداس ءيشلاب رمألا نأ امك ءهدضب رمألا مزلتسي ءيشلا نع يهنلا نأب نيلئاقلا ينعي (۷)
 .هدض نع يهنلا

1۷ 



 ت

 ال
2١ 

 1 واما ٍدَحَأ الإ “يهاب ُبوُلْطَملا مي رمآلاك ود ١

 . "خام آل ْنَأِبَو «“ 2 "'عيِظَمْلا ما ٌرلإلاب بيج

 ت

 > مارو ؛اَمَِو إو ءيفَن ُبَلْط ّيْهَنلا َّنأل ام : ورطلا ّنِم ُراَمْلاَو

 ءلْعِف َوُهَو كرا ىلع دلا ُمِرْلَتْسَي باجيإلا رم دال ِءاَّمِإَو .'" ِعيَِمْلا

 .مَدَقَ [ب/۴۷] م/اَمَك َمَرْلَتْساَف

lor 52 o. a 2 00-0007 TSو 2 وع °  

 ال ءلْعِف ٌبلط هئأل ؛َرْمألا مِزلَتسَي ْمَْلَف ءلْعِف ْنَع فك ُبَلَط : ُىِهّنلاَو
 0 1 0 ع, 00 رب ك

 . حاملا لاطبإل ؛امإو ‹فک

 .۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/#8 ةقرو) ء(ب/۸۲ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا =

 .51/؟ رصتخملا نايب

 .؟يهنلاب» لدب «يهنلا يف» ش :يف )١(

 هتبثأ امو .«عيظفلا» لدب «(أ/۸۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف امك «عيضفلا» ش :dé :يف (۲)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٦٤/١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا حيحصلا وه

.۸4/Y۲ 

 | .598/؟ طيسولا مجعملا :رظنا .هتعانش تدتشا يذلا رمألا وه : عيظفلاو

 بلطل ًامزلتسم انزلا كرت بلط نوكي نأ مزلي هنأ :وهو «عيظفلا مازلإلاب هنع بيجأ (6)

 بجاحلا عفر :رظنا .عرشلا يف حابم ال نأ مزلي ًاضيأو .سكعلابو طاوللا لعف

 ةيشاح عم 89/17 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .56/؟ رصتخملا نايب .(أ/١۸ ةقرو)

 .دعسلا

 ءيشلا نع يهنلاو ؛همزلتسي وأ دضلا نع يهنلا هنيعب وه ءيشلاب رمألا نأب لئاقلا ينعي )٤(

 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .درطلا نم ارارف ؛همزلتسي الو ءيشلاب ًارمأ هنيعب نوكي ال

 .۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .55 - ٠/١ رصتخملا نايب .(أ/8*

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ٌمازتلإلا» أ :يفو «« مازلإل» ش :يف (ه)

 ..۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٠٠/۲ رصتخملا نايبو «(أ/8* ةقرو)

 هتبثأ امو .«عيظفلا» لدب |۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف امك ؟عيضفلا» ش «: : يف )3(

 رصتخملا ىلع .دضعلا حرشو 2514/7 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا حيحصلا وه

.۸4/۲ 

4: 



 , 9 نْيَريخألا ٍنْيَرمألِل ب ُبوُجْوْلا : “'0ٌصّصخُمْلاو

 ىَلَع هب روُمأَمْلاِب ُناَيئإلاَك ءُلاَكِمْمإلا :ءارجإلا ؟(ةلأشم)

 ن :رظنا .بدنلا رمأ نود «هدض نع يهنلا مزلتسي باجيإلا رمأ نأب لئاقلا ينعي )١(
 ۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۷/۲ رصتخملا نايبو c«(Î/AY ةقرو) بجاحلا

 .دعسلا ةيشاح عم

 امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو . (ِنْيَريِحَألا» لدب ه«َنْيَرَحآْلا» ش «(م) لصألا :يف (؟)
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو الرا رصتخملا نايبو 0 ةقرو) بجاحلا خر يف

۹۰/۲ 

 رمأ صصخ امنإ «بدنلا رمأ نود «هدض نع يهنلا مزلتسي باجيإلا رمأ نأب لئاقلا 4رفإ
 مزلتسا امنإ هنألف ؛نيريخألا نم لوألا ىلإ امأ .نيريخألا نيرمألا ىلإ ارظن باجيإلا
 رمأ نم مزلي الف .بدنلا يف كرتلا ىلع مذ الو «كرتلا ىلع مذلا ببسب ؛يهنلا ٌرمألا
 .هدض نع يهنلا بدنلا

 :لاق ثيح هيجوتلا اذه ىلع ًاضارتعا 51/7 رصتخملا نايب يف يناهفصألا دروأ دقو
 رمألا مازلتسا مدع كرتلا ىلع مذلا ءافتنا نم مزلي ال هنإ :لوألا ىلع لوقي نأ لئاقلو»
 بدنلا ٌرمأ مزلتسي نأ زاجف .لولعملا ءافتنا بجوي ال ةنيعملا ةلعلا ءافتنا نإف ؛ يهنلل
 عم ال لعفلا بلط :وه بدنلا نأل كلذو ؛هكرت ىلع مذي مل نإو .هدض نع ّيهنلا
 3 ًاحوجرم بودنملا لعفلا كرت نوكيف «هئاحجر يعدتسي لعفلا بلطو .مزجلا

 حوجرملا كرتو .ًاحوجرم بودنملا لعف دض نوكيف ؛بودنملا لعف دضل مزال

 ًاضيأ بودنملا رمأ نوكيف ؛هنع ًايهنم بودنملا لعفلا دض نوكي نأ زوجيف .بولطم

 .ها .(هدض نع يهنلل ًامزلتسم

 يفنو «حابملا يفن بجوي يهنلل رمألا مازلتسا نآلف ؛ نيريخألا نم يناثلا ىلإ امأو
 نأل ؛بدنلا رمأ نود يهنلا همازلتساب باجيإلا رمأ صصخف ء«لصألا فالخ حابملا
 .اروذحم دشأ ناك رثكأ ناك املك لصألا فالخ

 هيجوتلا اذه ىلع - ًاضيأ  اضارتعا 58/7 رصتخملا نايب يف يناهفصألا دروأ دقو
 بدنلا رمأ نود «مازتلالاب بوجولا رمأ صاصتخا نأ يناثلا ىلعو» :لاق ثيح
 .هأا .«صصخم الب صيصخت

 ىلع دضعلا حرشو 1۷/١ رصتخملا نايبو «(أ/#8 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
 .دعسلا ةيشاح عم ٩٠/۲ رصتخملا .

 ىرأ تسلو» :ةلأسملا هذه ركذ دعب 147/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق (4)
 .ها .«ُةقالخ ادودعم هقفلا لاكشإب اهيف َضرَتغُملا الو ءةيفالخ ةلأسملا هذه

 -سيياقم مجعم يف سراف نبا لاق .أزج نم هلصأو ءءافتكالا ىنعمب :ةغللا يف ءازجإلا ()
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 ecer . اقافتا هققحي
  oورو ترش و 2

 دهجو

 :لاقي «ءيشلاب ءافتكالا :وهو ءدحاو لصأ ةزمهلاو ءازلاو ميجلا» 408/١: ةغللا =

 :رظناو :«ينافك اذإ ءازجإ ءيشلا ينازجأو .هب تيفتكا اذإ :ءازتجا ءيشلاب تأزتجا

 ١١9/١ ٠١١. طيسولا مجعملاو ۰٤٥۸/۱ سوماقلا بيترت

 يف ءاملعلل نأ ريغ .هالعأ بجاحلا نبا هفرع امكف نييلوصألا حالطصا يف ءازجإلاو
 «هريغو يزارلا نيدلا رخف مامإلا امهركذ نيريسفت ةلأسملا هذه يف ءازجإلا ريسفت
 فالخلاو ةلأسملا يف يزارلا مامإلا ةرابع ركذنف .افالخ ةلأسملا هذه يف نأ حضوي

 يضتقي له هب رومأملاب نايتإلا نأ ىف» :747/5 لوصحملا ىف لاق دقف ءاهيف

 هيف اوركذ دقو «ءازجإلا» ريسفت نم دب ال ةلأسملا يف ضوخلا لبق .؟ ءازجإلا

 : نيريسفت
 طوقس يف فاك هب نايتإلا نأ :وه ايزجم هنوك نم دارملا نأ حصألا وهو :امهدحأ
 َمَقَو ثيخ نم هيف ةربتعملا رومألا عيمجل اعمجتسم ناك اذإ :ًايفاك نوكي امنإو .رمألا

 .هب ُرْمْألا

 دنع لعفلاب ىتأ ول هنأل ؛لطاب اذهو .ءاضقلا ٌطوقس :ءازجإلا نم دارملا نأ :امهيناثو
 اذإ لاق نأ ىلإ .  .ءاضقلا طوقس عم ائزجم نكي مل :تام مث هطئارش ضعب لالتخا

 .ها .«هعابتأو مشاه يبأل ا افالخ ءءازجإلا يضتقي هب رومأملا ٌلعف : لوقنف ءاذه "تفرع

 يرصبلا نيسحلا يبأ هلبقو «يزارلا رخفلا ىلع ۳۲ ماكحإلا يف يدمآلا ٌّر دقو

 نكل» :لاق ثيح ءءاضقلل اطقسم هنوكب ؛لعفلا ءازجإ ريسفت ىلع الاكشإ دروأ يذلا

 ءءاضقلل ًاطقسم هنوكب لعفلا ءازجإ ريسفت ىلع ًالاكشإ يرصبلا نيسحلا وبأ دروأ دق

 ؛ةراهط ريغ نم اهب ىتأف «ةراهطلا عم ةالصلاب َرِمَأ ول 4١/١(: دمتعملا يف) لاقو
 داز امبرو ءًاطقاس ءاضقلا ناك نإو ءائزجم هلعف نوكي ال هنإف ءةالصلا بيقع تامو

 ريسفت عنتمي :لاقو (747/1 .لوصحملا يف يزارلا رخفلا وه) باحصألا ضعب هيلع
 ؛ًاثزجم نكي مل لوألا لعفلا نوكب ءاضقلا بوجو لعن انأل ؛ءاضقلا طوقسب ءازجإلا

 .لولعملل ةرياغم نوكت نأو دب ال ةلعلاو

 ءاضقلا طوقس سفن وه سيل ءازجإلا نألف ؛لوألا امأ :لاقي نأ امهلاطبإ يف هجولاو

 ٌبوجو هقح يف رّوصتي نم قح يف لعفلاب ءاضقلا طوقس لب «ليق ام مزليل ءاقلطم
 .تيملا قح يف رّوصتم ريغ كلذو ءءاضقلا

 ةحلصم نم ثاف ام كاردتسا وه امنإ ءاضقلا بوجو ٍةَحص ةلع نألف ؛ىناثلا امأو
 امل « عنامل بجي ملو «هبوجو ٌببس دقعنا ام ةحلصم وأ ,ءاهتفص وأ ءةدابعلا لصأ

 .۷۸ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظناو ها .«ليق

 .ادهجو» لدب اهجو» أ :يف )١(
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 . "مرسي ءٍءاَضَقْلا "”طاَقْسإ :ًءاَرخإلا : 2 00 0 1

 . مرلي آل :ٍراّبَجْلاَدْبَع َلاَقَو اعود هدأ “وس تكدس

 اَمِل ُكاَرْدَيْسا َءاَضَمْلا َّنِإَك :اًضِيَأَو لايم مّلْعُي مل مرلي ْمَل ْوَل :ا
 . لِصاَحْلِل ًاليِصْحَت ٌنوكَيَف ءىاّدألا نم

 ُهْنَع اَطِقاَس وأ اما “ةَراهطلا ّنَظب ىلَصُمْلا ناكل ناك ول :اولاق معو ت ٤ موا م 9 روە 4 ص۹ ك س ٢ 1ص

 نايب يف امل قفاوملا وه .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«طاقسإ» لدب ؛طوقس» لصألا :يف
 .40/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(آ/۸۴ ةقرو) بجاحلا عفرو 258/6 رصتخملا
 مزلتسي رمأ يذلا هجولا ىلع هب رومأملاب نايتإلا نأ ىلإ ضعب بهذ ريسفتلا اذه ىلع
 .ءاضقلا طوقس : ينعي ,ءازجإلا

 .امهريغو بجاحلا نباو «يدمآلا دنع راتخملا وهو

 ىلع دضعلا حرش .(أ/#8 ةقرو) بجاحلا عفر .۳۹۷ - ۳۹١/۲ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 11١/١. عماسملا فينشت .1۹/۲ رصتخملا نايب ٠٠/۲. رصتخملا

 ال رابجلادبع يضاقلا لاقو» :0أ/#8 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 يذلا هجولا ىلع هب رومأملاب نايتإلا نأ يف رييغتلا اذه ىلع اوفلتخا :يأ «همزلتسي
 ءمشاه وبأ بهذو «همزلتسم مظعملا لاقف ؟ ءاضقلا طوقس مزلتسي له هب رمأ
 :ميكحلا لوقي نأ عنتمي ال هنأ ىنعمب «همزلتسي ال هنأ ىلإ رابجلادبع يضاقلاو
 يضاقلا لاق .ءاضقلا كلذ عم كمزليو «بجاولا تيدأ تلعف اذإف «اذك لعفا»
 «لثتمي مل هنأ هب ينعن الو يزجم ريغ هنإ :انلوق وه اذهو» :دمعلا يف رابجلادبع
 راشأ دقف .«يضقي يذلا حيحصلا عقوم عفر نوكي الو يف ءاضقلا بجي هنأ الو
 هركذ امك لوألا ريسفتلا يف ءازجإلا يف فلاخي مل هنأ ىلإ رابجلادبع يضاقلا
 سيلو «يناثلا ريسفتلاب هيف فلاخ امنإو «قافتالا نم  بجاحلا نبا يأ - فنصملا
 ال هب رومأملا لعف نإ هنأ ىنعمب لب «فنصملا مالك ْنِم مهفي امك قالطإ ىلع
 ال هنإ :ُهُلوُقَي ام لصاحف ءدمعلا يف هب حرص ام ىلع ءاضقلاب رمألا نم عنتمي
 .ها .«هب رومأمل ةراشإلا امنإو ءءازجإلا ىلع لدي

 حرش .1۹/۲ رصتخملا نايب .۳۹۷ - ۳۹٦/۲ يدمآلل ماكحإلا 41/١. دمتعملا :رظناو
 .دعسلا ةيشاح عم 4١ - 40/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 نايب :يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ةةَراَهّطلا نب لدب «ةَراَهَطلا ٌنْطَي» ش ءأ :يف
 .(ب/۸۳ ةقرو) بجاحلا عفرو ۹٠/١ رصتخملا ىلج دضعلا حرشو ۲ رصتخملا
 .ىنعملاب لخي أطخ وهو .2ْوَأ» لدب (ز9 ش :يف
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fم سل رو 6 ت 7 2 0 ر عهد  
 هلم ٌبجاولا ُنأِبَو «يفالخلل ؛ ٍطوُقَسلاِب َبيِجأَو .ٌتَدَحْلا نيت اذإ ًءاضقلا

 . ضا ٍدِساَمْلا ّجَحْلا ُماَمْنِإَو ."0نّجَتلا َدْنِع َرَحآ رئأب

 :اَنَل 00 | 9 ی َةَحاَبإلِل م 0 ا َدْعَب رمألا ٌةَعيِس (ةَلأْسَم)

 . نّكلا» لدب ؟َنييِبَتلا أ : يف )غ0(

 نع باوج ىلإ فنصملا راشأ مث» :(ب/#8 ةقرو) بجاحلا عقر يف يكبسلا نبا لاق (؟)

 هب رومأملاب نايتإلا ناك ول :هريرقتو ‹حضاو دسافلا جحلا مامتإو, :لاقف ردقم لاؤس

 يفنم مزآللاو «هجح دسفأ نم ىلع ء ءاضقلا بجو امل ءاضقلل ًاطقسم ههجو ىلع

 دقف ىدامت نإف «هيلع يدامتلاب رومأم هجح دسفأ نم نأ :ةمزالملا هجوو .عامجإلاب
 ؛ركذ امك حضاو هباوجو .ءاضقلا طاقسإ كلذ مزلتسيف «ههجو ىلع هب رمأ ام لثتما

 يدامتلا اذه ءاضقب ذئنيح رمؤي ملو «لوألا ريغ ناث رمأ دسافلا مامتإب رمألا نأل

 رمأ يذلا هجولا ىلع هعقوي مل هنأل ؛ًالوأ هب رمأ ام ءاضقب رمأ امنإو ءًايناث هب رومأملا

 ةياغ يف هباوجف «عازنلا لحم يف سيل اذه نأ ةلأسملا ردص يف رم دقو «هب

 ها .؟حاضيإلا

 .دعسلا ةيشاح عم ٩۰/۲ - ٩١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2١/7 رصتخملا نايب : رظناو

 .رهاظ فيرحت وهو .ةرظحلا» لدب «رضحلا» ش ءأ :يف (۳)

 وه هتبثأ امو .«ىلع» لدب (ب/#8 ةقرو) بجاحلا عفر يف امك هدنع» ش ءأ :يف (5)

 .41/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2/7/7 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 :لاق هبو .بوجولل :لوألا لوقلا :لاوقأ ىلع ميرحتلا دعب رمألا يف ءاملعلا فلتخا (0)

 «ةعيرشلا ردصو «يواضيبلاو «يزارلا رخفلاو «يناعمسلا نباو «يزاريشلا قاحسإ وبأ

 وبأو ‹ةيكلاملا نم يجابلاو 2 يسخرسلا هححصو «ةيفنحلا رثكأو ‹ةلزتعملا لوق وهو

 وبأ يضاقلا هبسنو «ةيعفاشلا اا نع لقُتو «ينييارفسإلا دماح وبأو «يربطلا بيطلا
 .كلام باحصأ يمدقتم لوق وه :يفارقلا لاقو .نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ ىلإ ىلعي

 رثكأ نع يدمآلاو ناهرب نبا هلقنو «يعفاشلا مامإلا لاق هبو .ةحابإلل : يناثلا لوقلا

 زيوخ نباو «باهولادبع يضاقلا لاقو « يشاشلا لافقلا مزج هبو «نيملكتملاو ا

 يبأ يضاقلاو دمحأ مامإلا لوق وهو «بجاحلا نبا هخجرو .كلام لوق هنإ :

 يف ماحللا نبا هلقنو «ةيفنحلا ضعب لاق هبو «ةمادق نبا هحجرو .باطخلا يبأو ا

 .ةلبانحلا روهمج نع ۱۳۸ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ رايتخا وهو .بوجولاو ةحابإلا نيب فقولاب :ثلاثلا لوقلا
 مامإلا لام هيلإو ءيلازغلا رايتخا وهو .قحلا يأرلا هنإ :يريشقلا نبا لاقو .ناهربلا

 .يدمالا

 = 9١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا يف ماحللا نبا هبسنو .بابحتسالل هنإ : عبارلا لوقلا
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 "ياض تي إن ,"0''74وُئاَطضاف] ملح نوط اعز ا
 ذُك َحيِرْصَنلا َّنأِب َبيِجَأَو .حيِرْضنلا َنِم َعِيمَل ءاَمِناَم داك ول :اوُلاَ

 . رهاظلا ٍفالِخب نوک
e وە هلم 2 ٤ “f oer 

 رل :اَل . لرألاب ِءاَهَمُمْلل ضْعَبَو ييِدَج رمأب ُءاَصَقلا (ةَلأْسَم)

 ةيعفاشلا نم نيسحلا ىضاقلا هركذ ىيناثلاو» : لاف ثيح ةيعفاشلا نم نيسحلا ىضاقلل =

 1 .ها . «بابحتسالل هنأ : هقيلعت نم ةيانكلا باب لوأ ىف

 ."ا/8/؟ طيحملا رحبلا :رظناو
 ءرظحلا لبق ناك ام ىلإ لعفلا لاح ديعتو ءقباسلا رظحلا عفرت اهنإ : سماخلا لوقلا
 نم نيققحملا ضعب رايتخا وهو .بجاوف ًابجاو ناك وأ «ةحابإلل ناك احابم ناك نإف
 رحبلا يف يشكرزلا رايتخا وهو «ينزملل بسنو .18١ص ةدوسملا يف امك ةلبانحلا
 .ةيفنحلا نم مامهلا نب لامكلا بهذ هيلإو ءطيحملا
 حرش .اله/١ دمتعملا 188/١. ناهربلا .588/6 صيخلتلا : يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ماكحإلا .45/؟ يزارلل لوصحملا 48/١. ىفصتسملا ."8ص ةرصبتلا ۲٠١/١. عمللا
 حيقنت حرش ٠١۸/١. لوصألا ىلإ لوصولا ۲٠۷/١. لوصفلا ماكحإ .۳۹۸/۲ يدمآلل
 يبأل ديهمتلا .ةهزنلا عم ۷١/١ ةضورلا 19/١. يسخرسلا لوصأ .1748ص لوصفلا
 ةدعلا .اهدعب امف 48/١ ريرحتلا ريسيت .18 6١ص ةدوسملا 1۷۹/١. باطخلا

 141/١. يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك 1۳/١. حيضوتلا ىلع حيولتلا _ ١
 .۳۷۹/۱ تومحرلا حتاوف .(/85 ةقرو) ء(ب/۸۳ ةقرو) بجاحلا عفر ٤١/١. جاهبإلا
 حرش يف تاقيقحتلا .158١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .08/# رينملا بكوكلا حرش
 .اهدعب امف ۳۷۸/۲ طيحملا رحبلا .184١ص تاقرولا

 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 ." :ةيآلا ةدئاملا ةروس (۲)

 اوغتباو ضرالا يف اورشتناف ةالصلا تيِضُق اذإف» :اهمامتو ٠١. :ةيآلا ةعمجلا ةروس (۳)
 .(نوحلفت مكلعل اريثك هللا اوركذاو هللا لضف نم

 جراخ تئافلا لثم لعف بوجو ىلع يلج باطخ وأ عامجإ :ديدجلا رمألاب دارملا (6)
 دق ىحولا نمز نأل ؛ءاضقلاب رمألا بجاو لك تاوف دنع ددجتي هنأ ال .تقولا
 1 .408/؟ يشكرزلل طيحملا رحبلا رظنا .ضرقنا

 رمأب ءاضقلا بجي لهف «لعفي ملو ء«نيعم تقو يف لعفلاب ميكحلا عراشلا رمأ اذإ ()
 :نالوق هيف ؟ هنيع هنأ ال همزلتسي هنأ ىنعمب ءقباسلا رمألاب بجي وأ «ءادتبا ديدج

 مهنمو - ةيكلاملا نم ءاملعلا رثكأ لاق هبو .ديدج رمأب ءاضقلا بوجو نإ : لوألا لوقلا
 -ضعبو «- يزارلاو «يلازغلاو «يزاريشلا مهنمو - ةيعفاشلاو «- يفارقلاو «بجاحلا نبا
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 قَعُمَجْلا موي ''[مْوَص] يِضَْقي ال سيوخلا مو ْمُصَو ٌهاَضَتْفَأل هب َبَجَو

 ىَلَع ٍراَضِيْقإلاِ مني ال سَ ؛ ًءاوُس اًناَكَلَو ادا ناک ُهاَضَتْقا ول :اًضْيَأَو

 ىناَتلا

 يف َمالكلا نأ در .طوَّمْسلا يِف ُرْثَوُي ال ُهلالِتَخاَف ءْفْوَظ ُناَمَّزلا :اوُلاَ E 55 “a لا 0 1 ا ا ا 0

 دقت دمت اَمِبَو عناب در . ِنْيَدلا ٍلَجأك : اوُلاَق

 .َتاَق اَمِل اًكاَرْدِتْسا 4 ؛ ًءاَضَق "مس :اَنلُق . َءاَدأ نويَ :اوُلاَق

 وبأ مهنمو - ةلبانحلا ضعبو «- نويقارعلاو ‹يدنقرمسلاو ءرسيلا وبأ مهنمو - ةيفنحلا =

 وبأو رابجلادبع يضاقلا بهذ هيلإو «- ةيميت نب دجملاو «ليقع نباو «باطخلا
 ةماع نع رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع هلقنو «ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا

 .نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع ةيميت نب دجملا هلقنو «ةلزتعملا

 «يناولحلاو ءىلعي وبأ يضاقلا لاق هبو .لوألا رمألاب ءاضقلا بوجو نإ : يناثلا لوقلا

 ةيفنحلا ةماع لوق وهو «ةلبانحلا نم يفوطلاو ‹يسدقملاو «نادمح نباو «ةمادق نباو

 زيزعلادبع هلقنو .ةيعفاشلا ضعبو «يودزبلاو «يسخرسلاو «يزارلا ركب وبأ مهنمو

 ىلإ يكبسلا نبا هبسنو «ثيدحلا باحصأ ةماع نع رارسألا فشك يف يراخبلا

 فالخ مهحيرصت نأل ؛اوهس يرصبلا نيسحلا يبأو «رابجلادبع يضاقلاو «يزاريشلا

 .مهنع لقن ام
 .عرشلا سايقب ءاضقلا بوجو :يسوبدلا ديز يبأ نع لقن لوق كانهو

 ىفصتسملا .15١ص عمللا .54ص ةرصبتلا 470/١. صيخلتلا : يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 يضاقلل ينغملا ."44/5 يدمآلل ماكحإلا ٠١۱/۲ - ٠٠۲. يزارلل لوصحملا .٠/؟

 .۲۹۳/۱ ةدعلا .ةهزنلا عم ۹۲/١ ةضورلا ٠١١/١. دمتعملا .151/1١ا9 رابجلادبع

 يلحملا حرش ۳۹١/۲. ةضورلا رصتخم حرش 40/١. يسخرسلا لوصأ .۲۷ص ةدوسملا

 .(أ/٤۸ ةقرو) بجاحلا عفر .144١ص لوصفلا حيقنت حرش 87/١". عماوجلا عمج ىلع

 نع رارسألا فشك ٠٠/۳. رينملا بكوكلا حرش .١77ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم

 .67"ص يزابخلل ينغملا .504 - ۲٠۸/١ يودزبلا لوصأ

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 1 ۸٤/(. ةقرو) بجاحلا عفرو ءا/4/؟ رصتخملا

 . يمس لدب ؛ىَّمَسُيه أ :يف (۲)
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 َناَكِل َناَك ْوَل :اًنَل .©"”ِءْىَّملاب اًرْمَأ سي يّ رمألاب ُرْمألا (ةَلَأْسَم)
 ال» :ِدْبَعْلِل "”َكَلْوَك ُضِقاَتُي َناَكَلَو ءاّيَدَعَت ادب [4#1] / َكَدْبَع ْرُم»
 ه ھر

 . ( لعفت

 ِهْيَلَع هللا ىَّلَص] (ُهَلوُسَر ””[ىَلاَعَت] هللا ٍرْمَأ ْنِم م َكِلَذ َمِهُف :اؤلأَق
 اب مليل :الف .«ُلَعْفإ :ٍنلُمِل ْلُق» :هريِزَوِل ِكِلَمْلا ٍلْوَق ْنِمَو [مَّلَسَو
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 ب

(00 

00 

(۳) 

(4) 

(6) 

(0 

(۷) 

 نباو «يفارقلاو «بجاحلا نباو «يدمآلاو «يزارلا رخفلا هححصو «يلازغلا لوق وهو
 يملاعلا نأ 0 عماسملا فينشت يف يشكرزلا ىكحو .مهريغو يشكزرلاو «يكبسلا
 يف ىكح هن أ يزارلا ميلس نع يشكرزلا لقن مث ءرمأ هنأ مهضعب نع لقن ةيفنحلا نم

 .ًارمأ هتيمست يف فالخلا امنإو ءًامزج لعفلا يناثلا ىلع بجي هنأ : بيرقتلا

 نأ لوألل ناك نإف لعنت قحلاو» :514/1؟ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق مث

 .«الف الإو «ثلاثلاب رمأ ثلاثلل رمألاب يناثلا رمألاف «ثلاثلا راب
 .7867/؟ يزارلل ملا .اهدعب امف ٠١/١ ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 لوصفلا حيقنت حرش ۹۳/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .507/؟ يدمآلل ماكحإلا
 عماسملا فينشت .١41/؟ يشكرزلل طيحملا رحبلا .774ص يونسإلل ديهمتلا .148١ص
 551/١ ريرحتلا ريسيت 0١ «”  عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ك١ - 5

 .688١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا

 .؛َكَلْوَق ضا لدب «َكُلْوَف ُصَقاَتَتَيا' ش : يف
 عفر يف امل قفاوملا وهو . أ : نم هتبثأ امو .ش ‹لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 ۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۷4/۲ رصتخملا نايبو 0 ةقرو) بجاحلا

 نبا دوصقم ذإ ؛ىنعملا ريغي هنأل ؛أطخ وهو .«ُهَّلوُسَر» لدب ؛ِهِلوُسَرَو» ش ءأ :يف
 .رمألا كلذب نيرومأم اننوك مهفي «ءيشلاب رمأي نأب هّلوسر هللا رمأ اذإ :بجاحلا
 ىلع دضعلا حرشو ۷4/۲ رصتخملا نايبو Î/Ae)» ةقرو) بجاحلا عفر : :رظنا

 .1 6ص ىهتنملاو 4۳/۲ رصتخملا

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 Î/Ao). ةقرو) بجاحلا

 . (هّنأبل لدب ههّنأ» ش : یف

 لوسرلا ةعاط بوجو يهو «ةيجراخ ةنيرق نم كلذ اندفتسا اننأ ىلإ كلذب ريشي
 .هب قلعتملا رمألا ظفل نم دفتسن ملو هلك ميركلا

 =انالف ٍرُم» :لئاقلا لوق عازنلا لحمو» :(أ/88 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
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 قباطُملا ُنِكْمُمْلا َلْغِفْلا :ٌبوُلطَمْلا ءِقَّلْطُم ٍلْعِفِب مَا اَذِإ (ٌةَلأْسَم)
 يا ُهَئِهاَمْلا ل < 7 ةهاَمْلِل

 ؛اَهِدَّدَعَت ْنِم ملي ا امل ؛ِناَيعألا يِف اَمُدوُجُو ُليِحَتْسَي َةّيِعاَمْلا َّنَأ :ائَ
 و 0 م

 ٌدَكَقُم ُيِئْزَجْلاَو “ی ٌّقَّلطُم ُبوُلظَمْلا :اوُلاَق . لاحم وهو ايرج اک ُنوُكَيَف

 . 2ُبوُلْطَمْلا َوُه َكَرَتْشُمْلاَف

 هارد امہ ٌليِحَتْسَي :اَْلُق

 ْنِم ٍراَرْكّنلا َّنِم َةَداَع َعِناَم الو ِنْيَلِئاَمَتُمِب ِناَبِقاَعَتُمْلا ِناَرْمألا (ُةلَأْسَم)

| 

 .عازن الف ءْغّلبم يناثلاو ءرمآ لوألاف ««اذك لعفا نالفل لق» :لاق ول امأ .«ذكب =
 .44ص ىهتنملا :رظناو ها .«ىهتنملا يف فنصملا هب حرصو

 رمألا ىلع ابلاغ قلطت :ةيهاملا» ٠١١: - ٠٠۲ص تافيرعتلا يف يناجرجلا لاق )١(
 دوجولا نع رظنلا عطق عم قطانلا ناويحلا وهو «ناسنإلا نم .لّفعتملا لثم «لّمعتملا

 نمو .ةيهام : . ىمسي (وه م باوج يف لوقم هنإ ثيح نم لّفعتملا رمألاو « يجراخملا

 نمو .ةيوه :رايغألا نع هزايتما ثيح نمو ‹ ةقيقح :ىمسي جراخلا يف هتوبث ثيح

 هنإ ثيح نمو .ًالولدم :ظفللا نم طبنتسي ثيح نمو «ًاتاذ :هل مزاوللا لمح ثيح

 ةيهام ...ةيسنجلا ةيهاملا «...ةيرابتعالا ةيهاملا اذه :ىلعو ًارهوج :ثداوحلا لحم

 . «ةيعونلا ةيهاملا ...ءيشلا

 نم لعفلا ةيهام هنم بولطملا نوكي له ءقلطم لعفب رمألا نأ يف نويلوصألا فلتخا (0

 ؟ هتايثزج نم ادحاو وأ «يه يه ثيح

 يف انهو ۹۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲ ماكحإلا يف ف يدمآلا راتخا

 لعفلاب رمألا نم بولطملا نأ ۷٠/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ءرصتخملا
 .ةيهاملا ال ءةيهاملل قباطملا نكمملا لعفلا :يأ .هتايئزج نم دحاو قلطملا

 نم ءيشب رمألا يضتقي ال ةيهاملاب رمألا» ٠٠٤/١: لوصحملا يف يزارلا مامإلا لاقو
 .ها . !هتايثزج

 مث ءاقحلا وهو» : يزارلا لوق نع ۸١/( ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 مدقن نحنو» :لاق مث ؛ .هيلإ بهذ ام ةرصن يف بنطأو «يزارلا ليلد درس يف ذخأ

 باوصلا هجو جوليو .يدمآلاو  يزارلا يأ  مامإلا نيب عازنلا اهب ىرحتنف ةمدقم

 .(أ/١۸ ةقرو) «(ب/48 ةقرو) «(أ/٠۸ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا ..«.. :لوقنف

 .«قلطملا» ةدايزب .«قلطملا بولطملا وه كرتشملاف» أ :ةرابع (۳)

 .«امب» لدب «امل» أ :يف (5)
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 .ِنْيَتعْكَر لص ِنْيَمَعْكَر لص :لْثِم ٍفوُطْعَم ُرْيَع يِناَلاَو هِرْيَغ وأ ٍفيِرْعَت
 ُةَدِئاَف :ُلكألا . یف ٍفْكَوْلاِب :َليِقَو ."ةٌديكأت : : َليِقَو . “هپ ٌلوُمْعَم ُمْعَم : ّليِق
 .ىَلَْأ َناَكَف ؛ُدَهْظَأ ؟سييألا

 .ِةمَّدلا ٍةَءاَرب ُةَمَلاَحُم ِلَمَعْلا َنِم مرلي ءِديِكأَتلا يف “رك : يناثلا
 n جرا ُلَمَعْلا ٍفوطْعَمْلا يِفَو

 بجاحلا نباو ٠٠٥/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ء١/١٠٠ لوصحملا يف يزارلا هراتخا )١(
 يف ركذف يونسإلا مامإلا مهو دقو .مهريغو رصتخملا يف انهو ۹۹4ص ىهتنملا يف

 نإ الإ حيحص ريغ وهو «ةلاحلا هذه يف فقولا راتخا يدمآلا نأ ۲۹۲/۲ لوسلا ةياهن
 .ديعب كلذو .ءفقولا اهيف اهيف يدمآلا راتخا يتلاو ةيتآلا فطعلا ةلاح يف راركتلا دصق

 .وأ «ةبسنلا يف عوبتملا رمأ ر ٌرَرَقي عبات :ديكأتلا» :ا١ ص تافيرعتلا يف يناجرجلا لاق (؟)

 .ها .«هلبق لصاحلا ىنعملا ةداعإ نع ةرابع :ليقو .لومشلا

 نع يفارقلا هلقنو «ةدعلا يف ءارفلا ىلعي وبأ هراتخاو «يفريصلا ركب وبأ :لاق هبو

 راجنلا نباو «ماحللا نباو «ةيميت نب دجملا هبسن امك «ةيكلاملا نم باهولادبع يضاقلا
 دئاوفلاو دعاوقلا يفو ءةدوسملا يف ركُذو «مامهلا نبا هراتخا امك «باطخلا يبأ ىلإ

 .نيتياورلا باتك يف سيسأتلا راتخا ءارفلا نأ :ةيلوصألا

 حيقنت حرش .۲۳ص ةدوسملا 580/١. ةدعلا .۸ص عمللا .١5ص ةرصبتلا :رظنا
 لوصألا دئاوز .(أ/85 ةقرو) بجاحلا عفر .۲۹۲/۲ لوسلا ةياهن .١۳٠ص لوصفلا

 حرش 5517/١. ريرحتلا ريسيت ٠٤١.  44١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .5475ص .
 /۷٤. رينملا بكوكلا

 عفر يف يكبسلا نبا هبسنو 154/١. دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو (۳)

 داشرإ يف يناكوشلاو 257/١ ريرحتلا ريسيت يف هاشداب ريمأو 001/85 ةقرو) بجاحلا

 ةرصبتلا يف يزاريشلا لقن نم مدقت امل فلاخم اذهو .يفريصلا ىلإ ٥٠٠ص لوحفلا
 . .فقولاب ال ديكأتلاب :لوقي هنأ ۲۹۲/۲ لوسلا ةياهن يف يونسإلاو 5١. ص

 نكي مل رخآ ىنعم ةدافإ نع ةرابع :سيسأتلا» :١7ص تافيرعتلا يف يناجرجلا لاق (4)
 هلمح نم ريخ ةدافإلا ىلع مالكلا لمح نأل ؛ديكأتلا نم ريخ سيسأتلاف «هلبق الصأ
 .ها .«ةداعإلا ىلع

 ۸۳/۲ رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«رثك» لدب «رثكأ» ش ءأ :ىف (4)
 1 .44/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 ديفملا راركتلا نأل كلذو ؛ديكأتلا نم حجرأ امهب لمعلا ناك افوطعم يناثلا ناك نإ (0

 ىلع لمحلاو «ًاليلق نوكي نأ لاوحألا لقأو .فطعلا فرحب هداريإ دهعي مل ديكأتلل
 -«ةيميت نب دجملاو «يرصبلا نيسحلا وبأ هب لاقو ءروهمجلا لوق اذهو .ىلوأ رثكألا
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 .مهريغو ءمامهلا نباو «روكشلادبع نباو ءراجنلا نباو « يكبسلا نباو

 حرش .١"7ص لوصفلا حيقنت حرش .٤۲ص ةدوسملا .157 - ١57/١ دمتعملا :رظنا
 ريرحتلا ريسيت 90/١". عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 4٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا
 دئاوز .78/* رينملا بكوكلا حرش .1408١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا "_0

 .٥٠ص لوحفلا داشرإ ۳۹۲/١. تومحرلا حتاوف .۳٤۲ص لوصألا

 .«يداعب» لدب «يداعل» أ :يف )١(

 ذئتيحو .فطعلاو وه ضراعت «نييداعلا نيرمألا نم ءيشب ناحجر ديكأتلل لصح نإف (۲)

 :747”ص لوصألا دئاوز يف يونسإلا لاق .فقولاف الإو ءمدق امهدحأ حجرت نإف

 نأ الإ ءًاضيأ مسقلا اذه يف امهب لمعلا :يدمآلاو «- يزارلا يأ - مامإلا راتخاو»

 نارمألا عمتجا نإ :يدمآلا لاق معن .فيرعتلاب ديكأتلا ناحجر يف كلذ ضرف مامإلا
 .ها.«فقولا رهاظلاف «ءاملا ؟ينقساو ءام ينقسا» :وحن فطعلا فرح ةضراعم يف

 نأل» :كلذ ليلعت يف لاقو .راركتلا نم ةعناملا ةداعلاو «فيرعتلا :نيرمألاب ديريو

 ىلع يناثلا رمألا لمحل بجوملا قباسلا حيجرتلا نم هانركذ ام عم فطعلا فرح

 حيجرت دعبي الو «فيرعتلا مالو ءراركتلا نم ةعناملا ةداعلا ةلباقم يف عقاو سيسأتلا

 .ها .؟رخأ تاحيجرت نم هب نرتقي امب نيرمألا دحأ

 فطعلا ءاقبإو ًاعم امهب لمعلا حجر دقف يزارلا امأ «يرصبلا نيسحلا وبأ انه فقوتو

 .ضراعملا نع اميلس
 يسدقملا جرفلا يبأو يضاقلا ىلإ بسنو «ديكأتلا ةلاحلا هذه يف ةلبانحلا ضعب راتخاو

 ةلالد نم ىوقأ ديكأتلا ةدارإ ىلع ماللا ةلالد نأل» :لاقو يناكوشلا هحجر امك ءامهنم

 .ها .«سيسأتلا ةدارإ ىلع فطعلا فرح

 .505/؟ يدمآلل ماكحإلا ٠١١/١. يزارلل لوصحملا .157 - ١57/١ دمتعملا :رظنا

 داشرإ ۲٤٤. - ۳۴٤۲ص لوصألا دئاوز .۷/۳ رينملا بكوكلا حرش .٤۲ص ةدوسملا

 .٦٠ص لوحفلا
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 نينا
 يف ليِق امو .'9ءالْغِتْسالا ةهج ىلع لعف نع فك ٌءاضَِتيِقا : “هلا 1 3 1 o. o ك و © ع

3 
 . ىلا دَح ىف ُهُلِباَمُم ليق ْدَقَف ءوِرْيَغَو ٍفْيَرُم ْنِم ٍرْمألا دَح 3 8 . مايو ”ت ى ٠ << هك كو ھه ۹

 ٍقَماَرَكْلا آل ”رْظَحْلا ٍروُهَظ يِف ُفالخلاَو ءهِيَعيِص يِف ُمالكْلاَو
 .مْدَقَن ام ٌةفوُقْوَم وأ ٌةَكَرَتْشُم وأ ءسكعلابو

 .ٌُرْوَمْلاَو راركتلا :اهمكخو

 0 29 ةءاّمجإلا ٌداَتْسألا َلَقَت .ةكيِرق بوُجْولا مدمن يِفَو 0 ia“ هع & وو e د

 نم دحأ اهيلإ رشي مل ؛(ُةََأْسم)» ةدايزلا هذهو .«يهنلا» لدب ؛ُيْهَّنلا (ةلأسَم» ش :يف )١(
 فيكف .؟ةصتخم لئاسم هلو» : بجاحلا نبا لوق اهدوجو مدع ليلدو « نيحراشلا

 .ملعأ هللاو .؟ لئاسم ةلأسملل نوكي
 رصتخملا نايب :رظنا .سامتلالاو ءاعدلا نع هب زرتحا «ءالعتسالا ةهج ىلع» :هلوق
 ا

 :"هو/9 ةغللا سيياقم مجعم يف سراف نبا لاق .ًايهن يهني ىهن نم :ةغللا يف يهنلا (۲)
 ءيش لك ةياهنو .هايإ هنأ ربخلا هيلإ تيهنأ هنمو «غولبو ةياغ ىلع لدي يح ا
 ناك ام ةياغ كلتف «كنع ىهتناف هتيهن اذإف ءهلعفي رمأل كلذو ؛هنع هتيهن هنمو «هتياغ
 .هَرَمَأ دض :ايهن هاهني .هاهن» :هبيترت عم 440/54 سوماقلا يف لاقو ها .«هرخآو
 .هأ

 يف ةبراقتم ةريثك فيراعتب فرع دقو .هالعأ فنصملا هفرع امكف حالطصالا يف امأو
 .ىنعملا

 يدمآلل ماكحإلا 5194/١. عمللا حرش 4١١/١. ىفصتسملا :يف يهنلا فيرعت رظنا
 بجاحلا عفر 1٦/١. جاهبإلا 1984/١. ةدعلا 550/١. باطخلا يبأل ديهمتلا ۳
 ۹٤/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .85/؟ رصتخملا نايب .(أ/6ا ةقرو) «(ب/١۸ ةقرو)

 رحبلا .9///# رينملا بكوكلا حرش 541/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش - 4١.
 حرش يف تاقيقحتلا 74/١. ريرحتلا ريسيت ۴٠١/١. تومحرلا حتاوف .475/؟ طيحملا
 .۳٠۲ص تاقرولا

 .رهاظ فيرحت وهو .ه«رظحلا» لدب «رضحلا» ش ءأ :يف (۳

 - :هنع هللا يضر قاحسإ وبأ ذاتسألا ركذ دقو» 184/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق (5)
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 ٌةّصتْخُم ُلِئاَسَم ُهَلَو '"”ماَمِإلا فق لَ 7 07

 . "هَل آل ءاَعْرَش ؟"اِواَسَمْلا ىَلَع لذي ِهنْيَعِل ِءْيَّشلا نَع ْيَهّنلا (ُةلَأسَم)
 رف

 ضهتني ال قباسلا ٌبوجولاو ءرظحلا ىلع لومحم بوجولا مدقت دعب يهنلا ةغيص نأ

 كلذ ىرأ ٌتسلو .كلذ يف قافولا ىعداو «بوجولا عفر ىلع يهنلا لمح يف ةنيرق

 .هأ . ؟ًامّلَسُم

 هنأ ىلع ةلاد ةئيرق بوجولا مدقت يفو» ۹١/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق

 يف امك ةحابإلل هنإ :دحأ لقي ملو ءهرظحلل هنأ ىلع عامجإلا ذاتسألا لقن .ةحابإلل

 .ها .ةرمألا

 نأ ىلع عامجإلا لقن ذاتسألا نأب ًارعشم نتملا ةرابع رهاظ ناك املو» :ينازاتفتلا لاقو
 هدعب دراولا يهنلا نوك ةنيرق هنأ :ىنعملا نأ ىلإ نوحراشلا بهذ .ةنيرق بوجولا مدقت

 هركذ ام قحلاف .كلذ ةنيرق بوجولا مدقت نوكل ىنعم ال هنأب ريبخ تنأو .رظحلل
 .(باما/ ةقرو) بجاحلا عفر : رظناو ها . ؟ققحملا

 هيلع فقولا ليذ ٌبحاسف انآ امأ» ۱۷١(: ةرقف) ۱۸۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 ش ش .ها .«رظحلا دعب رمألا ةغيص يف هتمدق امك

 عيبلاك اهماكحأل ةديفملا دوقعلاو تافرصتلا نع يهنلا نأ يف نويلوصألا فلتخا

 ؟ال وأ اهداسف يضتقي له امهوحنو حاكنلاو

 «يعفاشلا باحصأ نم ءاهقفلا ريهامج بهذف» :401/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 ىلإ نيملكتملا نم ةعامجو ءرهاظلا لهأ عي عيمجو «ةلبانحلاو «ةفينح يبأو «كلامو

 انباحصأ نم نيققحملا رايتخا وهو ءداسفلاب لق لقي مل نم مهنمو» :لاق مث .«اهداسف
 ةلزتعملا نم ةعامج لاق هبو «ةيفنحلا نم ريثكو «يلازغلاو «نيمرحلا مامإو «لافقلاك

 نيسحلا يبأو «رابجلادبع يضاقلاو «يخركلا نسحلا يبأو «يرصبلا هللادبع يبأك

 .ها .«مهخياشم نم ريثكو « يرصبلا

 ىلع اذكه داسفلاب لقي مل هنأ نم يرصبلا نيسحلا يبأ نع يدمآلا لقن يفو

 دمتعملا يف لاق ثيح ةلأسملا يف لصف نيسحلا ابأ نأل ؛رظن هيف هقالطإ

 دوقعلا نود «تادابعلا يف هنع يهنملا داسف يضتقي هنأ ىلإ بهذأ انآو» ١:
 . «تاعاقيإلاو

 ةهج نم وأ عرشلا ةهج نم داسفلا ىلع لدي له ءداسفلاب نولئاقلا فلتخا

 ١ ؟ةغللا

 ماكحإلا يف يدمآلا راتخاو ءةغللا ةهج نم داسفلا ىلع لدي يهنلا نأ ةفئاط تراتخاف

 نبا هقفاوو ءعرشلا ةهج نم لب «ةغللا ةهج نم داسفلا ىلع لدي ال يهنلا نأ ۲

 .رصتخملا يف انهو ۹٠۰۱ص ىهتنملا يف بجاحلا

1A٦ 



 . “كلا آل ءاّرجإلا ىف [ب/۳۸] / :اهثلاثو .َهَعل :ليقَو 5010م 0 . A f 2.” مع
 ءاَعطَم ّدَمُل ِهْيَلَع لدي اَم ظفللا ىف َسْيَلَو ءوياكخأ ٌبْلَس ُهَداَسف نأ :اَنل هل سرع مرا # رر ت ت 070 هر ور ر كغ ْ

r90 ت رو ت ل ت 7 6 Sىف ىُهّنلاِب ٍداَسَمْلا ىلَع لِدَتْسَت َلَرَت مل ءاَملْعلا نألف ؛اعْرش لذي ُهُنْوَك امو 5 0 ت  
 ةَمكِح هيف ْنِم مزل ءْدَسْمَي مل ول :اًضِيَأَو ءاَهِرْيْعَو ةَحكْنألاَو ٍتاَيِوَبّرلا 4 39 06 e 2 00 0 of م, كە ق ا 2 ت 7
 مل صا يِراَسَّتلا يِف اَمُهْنأل ؛لِطاَب ُمِزاللاَو .ٍةََّحّصلِل ٌةَمكِح ِهِتوُبُت ْنِمَو ءىُهّنلِل 2 و ا وا هه رم ل عش م 0

 يف ًاعرش داسفلا ىلع لدي هنأ يأ .؛ةيببسلا ال ءازجإلا يف» :بجاحلا نبا لوق ىنعم (1)
 :رظنا .تالماعملا يف يأ «ةيببسلا يف داسفلا ىلع لدي الو «تادابعلا :يأ ءازجإلا
 - ٩٥/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/80 ةقرو) بجاحلا عفر .894/؟ رصتخملا نايب
41 

 «تادابعلا يأ :ءازجإلا يف اهئلاثو» :(أ/۸۷ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 يأ :ةيببسلا ال .ةيزجم اهنوك تادابعلا يف ةحصلا ىنعم نأل ؛كلذب اهنع ربعو
 بترتل ًاببس اهنوك تالماعملا يف ةحصلا ىنعم نأل ؛كلذب اهنع ربعو «تالماعملا
 1 .ها .«راثآلا

 يبأ يأر وه تالماعملا يف ال تادابعلا يف داسفلا ىلع لدي هنيعل ءيشلا نع يهنلا (؟)
 .541/؟ لوضحملا يف يزارلا رخفلاو 0191/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا
 ىهنملا داسف يضتقي هنأ ىلإ بهذأ انأو» 191/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق
 ديقي ملو هرايتخا نيسحلا وبأ قلطأ دقو .«تاعاقيإلاو دوقعلا نود «تادابعلا يف هنع
 هنع يهنملا يف ًاقلطم لصفلا رايتخا همالك نم ذخؤي دقف «هنيعل هنع يهنملاب همالك
 .(أ/۸۷ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو .هفصولو هنيعل

 ديمي ال ىهنلا نأ ىلإ ءاهقفلا رثكأ بهذ» ۲۹1/١: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 داسفلا ديفي هنإ :يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو .هديفي هنإ :انباحصأ ضعب لاقو «داسفلا
 .ها .راتخملا وهو .تالماعملا يف ال تادابعلا يف

 ٠٠/۲. ىفصتسملا 144/١. ناهربلا ٤4١/١. صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا
 عمللا حرش ١91/١. دمتعملا ١. لوصألا ىلإ لوصولا .١١٠ص لوخنملا

 لوصفلا حيقنت حرش ۲٠۷/۲. يدمآلل ماكحإلا .۲۹۱/۲ يزارلل لوصحملا ١/7
 تومحرلا حتاوف .(ب/۸۷ ةقرو) «(/۸۷ ةقرو) بجاحلا عفر .57//؟ جاهبإلا .77١”ص
 ريسيت ۸٤/۳. رينملا بكوكلا حرش .۸۲ص ةدوسملا .440/؟ طيحملا رخبلا ۱
 رصتخملا نايب .45 48/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۷ - ۳۹۱/۱ ريرحتلا
 8 ۲ عماسملا فینشت ..1 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .اهدعب امف ۲

Si 
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 عن يها ِناَحَجَر يف ءَةَمكحْلا ِنَع هولخل ؛ ْىَهّنلا ٌعَِتْمَي يهل ةَيِحوَجْرَمَو

 ب ْرَش ْمهِمْهَقِل ؛َبيجأَو .ءاَمَلْعْلا ِلَرَت ل: ا .َكِلَّذِل ٌةّحصلا
 ا

 بیجار .اهضيَقَت يضفي ءهضيِقَن يهل ةََكحصلا ىِضَنْقَي حمي د ألا :اوُلاَق

 ولو ؛“ ¢ ””ِتالباَقَتمْلا ماك فالټخا ا لس ر زا ءال اهي ل کب

 .داَسَملا َيِضئْقَي نأ آل ٠ ٍةَّكِّصلِل َنوُكَي الا مرلي اَمنِإَف ٠ لس

 اِهنْيَعِل اًبَرلا نع َكَتْيَهَناَو ءةحصلا َحيِرْصَت ضَقاَتَل د ول : يناثلا

 .ٌقَبَس ب عنمْلا َبيِجْأَو . .ّحِصَي وب ُكِلْمَتاَو

 : نع ينل داك دب مَ و نضل يلا ىَلَع ُلُدَي “"ٌلِباَقلا
 ع و 3 2

 رنز ُهَنْعَم سيَ َتِعْرَّتلا 1 َبِيِجْأَو ٍٍةَموُرْكَمْلا ِتاَمْرَألا

 )١( رصتخملا نايب :رظنا .ةغل هداسف ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا نأب لئاقلا يأ ١/2.97
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/4ا/ ةقرو) بجاحلا عفرو 95/9.

 .«امب» لدب «امل» ش : يف )0

 .«تالباقتملا» لدب «تالباقملا» أ :يف (۳)

 يف ِنُيلباقتملا يناجرجلا فرع دقو .قطنملا ملع ثحابم نم تالباقتملا ماكحأ

 نم دحاو ءيش يف ناعمتجي ال ناذللا امه :نالباقتملا» :هلوقب 554ص تافيرعتلا

 مدعلاب نالباقتملاو «نافياضتملاو «نادضلا :ماسقأ ةعبرأ نالباقتملاو ...ةدحاو ةهج

 تافيرعتلا :ليصفتلا نم ءيشب رظناو .«بلسلاو باجيإلاب نالباقتملاو «ةكلملاو
 .6١"ص لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوضو ٠۲٠١ - ٤٠۲ص يناجرجلل

 رصتخملا نايب :رظنا .ًاعرشو ةغل ةغل هدساف ىلع ءيشلا نع يهنلا ةلالدل يفانلا وه )٤(

 .55/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو أه ةقرو) بجاحلا عفرو ۲

 .«امب» لدب «امل» أ :يف (5)

 تادابعلا يف ًاعرش هنع يهنملا ةحص ىلع لدي ءيشلا نع يهنلا نأب لئاقلا وه (5)
 دضعلا حرشو ,(أ/88 ةقرو) بجاحلا عفرو ۹٤/۲ رصتخملا نايب :رظنا .تالماعملاو

 .9ا//؟ رصتحملا ىلع

AA 



 رو . 2 ار و r )0 مع هع 0 7 >
 ىمسم يف هريعو ٍءوضولا ٍلوخد موُزلِلَو ¢ "”4ةالّصلا يعدو :هلوقل

 .ةالصلا

 ِضفئلاِبَو ٠ «يفّتلِل ملا ناب أب "00ب تيجأ . ْعَنمُي ْمْل اَعْيَتْمم َناَك ول :اوُلاَق

 ٠ كوكا 6.2 يعدم ,'ياوخكنت الو : لوب

 ؛ ٌعَنْمَي ل َمَتْمُمْلا 3 ِةَعْلاَحم يف مهعف هع مهعِقوي يوكل ىَلَع لمح : ملو
 كارلو رو 020

 . ٍضْئاَحْلا يف ٌرْذَعَتُم َوُه مث

 .رهاظ أطخ وهو .4يِعَد» لدب «عد» ش ءأ :يف )١(

 ينإ» : هللا لوسرل شيبح يبأ تنب ةمطاف تلاق» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (؟)
 «قرع كلذ امنإ» : ب هللا لوسر لاقف «؟ةالصلا عدأفأ ءرهطأ الف ضاحتسأ ةأرما
 مدلا كنع يلسغاف ت ربدأ اذإو ءةالصلا يعدف ةضيحلا تلبقأ اذإف ء.ةضيحلاب سيلو
 .؛«يلصو

 ءضيحلا باتك يفو 1۳/١. مدلا لسغ (5) باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هج رخأ
 باب ىفو ۰۷۹/١ هرابدإو ضيحلا لابقإ )١9( باب يفو ءال١/4 ةضاحتسالا (8) باب
 تأر اذإ (۲۸) باب يفو 284/١ خلإ ...ضيح ثالث رهش يف تضاح اذإ (14)
 488/١. رهطلا ةضاحتسملا

 (57) ثيدح .اهتالصو اهلسغو ةضاحتسملا باب «ضيحلا باتك يف ملسم هجرخأو
۱ 

 عدت ال تربدأ اذإ ةضيحلا نأ ىور نم باب ءةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 .1986 ۔ ۲۸۳(۱۹٤/۱ ۔ ۲۸۲) ثيدح ةالصلا

 )٠١١( ثيدح ةضاحتسملا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .؟حيحص نسحال : ىسيع وبأ لاقو .

 ضيحلا مد نيب قرفلا باب «ةضاحتسالاو ضيحلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 188/١. ةضاحتسالاو

 مدع تدع ْدَق يتلا ةضاحتسملا يف ءاج ام باب ؛ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 )537١ 554( ۲۰۳/۱ _ ٠٠٤. ثيدح مدلا اهب رمتسي نأ لبق اهئارقأ مايأ
 )1١4( 51/١. ثيدح ةضاحتسملا باب «ةراهطلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
 .1914/56 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .«بيجأ» لدب «بيجأو» أ :يف (۳)

 .4َنِموُي ىتح تاكرشملا اوُحكْنَت الو :اهمامتو .4 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (4)

 .رهاظ أطخ وهو .2يِعَد» لدب «عد» ش أ :يف ()
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 . رأل 1/۳۹1 / اقل ءَكِنَذَك ِهِفْضَوِل ِءْيَّللا نَع يهل (ًةَلَأْسَم)

 ُيِهَن َدَرَو َالِإَو ءاَرِهاَظ :يِنْعَي "هلص َبوُجُو ٌداَضُي :ٌيِعِفاَّنلا لاو

(1) 

() 

 داسف ىلغ لدي له «هنيعل ال هفصول ءيشلا نع يهنلا نأ يف نويلوصألا فلتخا

 ؟ال وأ هنع يهنملا

 ضعبو دوادو «هباحصأ رثكأو دمحأ مامإلاو «ةيكلاملاو «يزاريشلا دنع راتخملاف

 يهنملا داسف ىلع لدي هفصول ءيشلا نع يهنلا نأ :هعابتأو مشاه ي ىبأو ‹ةيرهاظلا

 .ةغل ال ًاعرش دافتسم هدنع هنع يهنملا داسف نأ الإ بجاحلا نبا راتخا وهو ..هنع

 فلس نم فئاوط ىلإ بهذملا اذه ٌيِزْعو١ : ١99/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 .ها . «هنع هللا يضر سنأ نب ب كلام نع ةياور هنإ :ليقو .ءاهقفلا

 هّللا يضر ىعفاشلا بهذم وهو .هنع ىهنملا داسف ىلغ لدي ال هنأ ىلإ نورثكألا بهذو
 ١ ١ ١ .هنع

 ال هنأ هريغل هنع يهن ام نأ يف ًافالخ فرعن الو» : ٤٠۷/۲ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 «كلام بهذم نع لقت ام الإ .ةعمجلا موي ءادنلا تقو يف عيبلا نع يهنلاك دسفي

 .ها .«هنع نيتياورلا ىدحإ ىف لبنح نب دمحأو

 ةحص ىلع نوقفتم لكلا نأ :هدوصقم ناك نإ هنأل ؛رظن هيف انه يدمآلا هاعدا امو
 نإو .رخآ رمأل نوكت دقو «.داسفلا مدعل نوكت دق ةحصلا نأل ؛ حيحص اذهف لعفلا

 هل قباس وهو  يزاريشلا مامإلا بهذم ذإ ؛الف داسفلا ىلع لدي 3 يهنلا نأ دصق

 ىلع لدي ال يهنلا نأ لوقي نم بهذم لقن دق يزاريشلا نأو اميس ال .ًاقلطم داسفلا
 - ٠٠١ ص ةرصبتلا يف لاق هنأو .هضتري ملو ١4 ص عمللا يف مهضعب نع داسفلا
 .داسفلا ىلع لدي ال يهنلا نأل ال ءرخآ رمأل ةعجار ةروصلا هذه يف ةحصلا نأب ۴۳

 فيرشلل ؛لوصولا حاتفم :ةيهقفلا عورفلا يف ةلأسملا هذه يف فالخلا رثأ رظنا

 .۳۳٠ص يدنقرمسلل لوصألا نازيمو «١8ص يونسإلل ديهمتلاو «١47ص يناسملتلا

 دمتعملا ٠٠١.  ١٠٠ص ةرصبتلا 194/١. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظناو
 ةدعلا ٤0۷/١. يدمآلل ماكحإلا ۲۹٤/١. يزارلل لوصحملا .؟8/5 ىفصتسملا د

 ةدوسملا .457 440/7 ةضورلا رصتخم حرش .74١ص لوصفلا حيقنت حرش . 5
 ةقرو) بجاحلا عفر ۹۸/١. رصتخملا نايب .45 - ٩۳/۳ رينملا بكوكلا حرش .٤۷ص
 .85/؟ عماسملا فينشت . 4

 هللا يضر يعفاشلا نع نولقان رلقنو» : ١78/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاق

 ىنعمل ناك نإو .هداسف ىلع لد هنيع ىف ىنعمل ءىش نع ىهنلا ناك نإ :لاق هنأ هنع

 .ها .«هداسف ىلع لدي مل ءادنلا تقو عيبلا نع يهّللاك هريغ يف
 عفر .١١٠ص لوخنملا ."87/؟ داشرإلاو بيرقتلا #4”  ٠١. ص ةلاسرلا :رظنا

 ٠٠/١. فينشتلا .(//84 ةقرو) بجاحلا
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E ىهنملا ال ءيفضَولا داَسف ىلع لدي : ةفيِيح وبأ لاَقَو م ٤ 

 :- بجاحلا نبا يأ  فنصملا لاقو» ۹۸/١: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 درول كلذب ديقي مل ول هنأل ؛ًاعطق ال ًارهاظ لصألا بوجو داضي هنأ يعفاشلا دارأ
 مزلي هنإف ؛ةهوركملا نكامألا يف ةالصلا نع يهنلاك «ةهاركلا يهن يعفاشلا ىلع
 لصألا نكي مل الإو «كلذك سيلو «لصألا بوجول اداضم نوكي نأ ذئنيح
 نع يهنلا نوكي نأ مزلي مل كلذب ديق اذإ امأ .قافتالاب لطاب يلاتلاو .ًاحيحص
 ليلدل ؛رهاظلا كرت زاوجل ؛لصألا بوجول ًاداضم ةهوركملا نكامألا يف ةالصلا

 . حجار
 ةيشاح عم ۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(آ/١۸ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
 .دعسلا

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع يهنلا» ١١4/١ 1١5: ةلدألا ميوقت يف يسوبدلا ديز وبأ لاق

 امو ءًاعضو حبق ام :ناعون وهو .هنيع يف هنع يهنملا لعفلا حبقل درو ام : :لوألا

 ءًاعضوو هنم حبقلا راص ام :ناعون وهو .هريغ يف هحبقل درو ام هنمو .ًاعرش هب قحتلا

 ريغ نامارح امهنأ :نيلوألا نيمسقلا مكحو» :ةلثمألا ركذ نأ دعب لاق مث .«هرواج امو

 ءًاعورشم نوكي نأ زوجي ال هنيعل حبقلاو «هنيعل ةفص راص حبقلا نأل ؛ًالصأ نيعورشم

 امهنأ :نيرخآلا مكحو .حيبق وه ام عفرو ءنسح وه ام عرشيل الإ ءاج ام عرشلاف

 ملف «هنع يهنملا ريغ يف تباث حبقلا نأل ؛نيعورشم امهنع يهنملا نوك ىلع ناليلد

 لاقو .هللا مهمحر انئاملع بهذم اذهو .هريغ يف حبقلا ببسب ؛هنع يهنملا عفر بجوي

 ؛حبق ام ةلمج نم هانركذ يذلا ثلاثلا مسقلاو «ةثالث ٍماسقأ ىلع يهنلا : يعفاشلا

 .ها .ملعأ هللاو .ًاعرش هنيع يف ىنعمل

 ام هنم مسق :نامسق حبقلا ةفص يف هنع يهنملا» ۸ 0 هلوصأ يف يسخرسلا لاقو

 وه ام هنم عون نيعون عونتي مسقلا اهو .هريغل حيبق وه ام هنم مسقو «هنيعل حيبق وه

 .اًافصو هب لصتا ىنعمل ؛حيبق وه ام هنم عونو < اعمج هرواج ىنعمل ؛حيبق

 عبقلا ةفصا يف دنع يهنملاوا اا رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاقو

 امو .ملظلاو «بذكلاو «هفسلاو «ثبعلاك ًافصو هنيعل حبق ام : ماسقأ ةعبرأ ىلع مسقنا

 عيبلاك ًافصو هريغل حبق امو .حيقالملاو «نيماضملاو ءرخلا عيبك ًاعرش هب قحتلا

 ةلدألا ميوقت :رظنا ها .«ءادنلا تقو عيبلاك ًاعمج هايإ ًارواجم ه هريغل حبق امو .دسافلا

 مقر تحت رهزألا ةعماج نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب هاروتكد ةلاسر يسوبدلا ديز يبأل

N1طايخلا ليمج دمحم يحبص دادعإ . 

 راونألا رون حرش عم ١51/١ - ٠٤١ رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك :رظناو

 لوصألا نازيم ٠١١. - 6١ص يفنحلا يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب .رانملا ىلع
 ٠٠٤/١. ريبحتلاو ريرقتلا . 40١/١ تومحرلا حتاوف .اهدعب امف ٠۲۲ص
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 ل

 َنِم مدت اَمِيَو ووختب ٍديِعْلا “ ”[مَْي مص مير ىَلَع ٍءاَمَلُعْلا ٌلالْدَيْسا : ات .
 حبدو «ضِ َحيِرصَت ضف ندو ءضِئاَحْلا ُقْالَطَو ءٍةَكَّصلا ٌَحيرْضَت ضَقاَتَل لد ْوَل :اوُلاَق .ىَئْعَمْلا
 فرص ْرَص “لیل ؛فِلوخ امو ءهيف ٌدِهاَظ هاب ٌبيِجَأَو .ٌرمّتْعَم رْيَغْلا كلي

 . ُهْنَع ىَهَّنلا

(00) 

 ىف (۲)

 6م

(4) 

(o) 

 َعَم ِءاَمَلْلا لالذسإ :اًنَل . “اره “ماَوَلا ٍيِضَئْقَي ْهّنلا (ُةلَأْسَم)

 . ِتاَقْوَألا ٍفالِتخِإ

 يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ١ .48/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .؟ليلدبف» لدب «ليلدب» أ :

 عفر .417/7 يدمآلل ماكحإلا :رظنا .ًامئاد هنع يهنملا نع ءاهتنالا ديفي هنأ ىنعمب

 Î/A4). ةقرو) بجاحلا

 يهنلا نأب اذه نع ربعي نم مهنمو» :(أ/84 ةقرو) بجاحلا عفز يف يكبسلا نبا لاق
 .ها .ةراركتلا يضتقي
 :ماودلل هنوك نم ذخؤيو» :۹۷ - ٩٩/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 .ها .«همزاول نم هنأل ؛روفلل هنوك

 ۰ .أ :نم ةطقاس «ًارهاظ» ةظفل
 وبأ خيشلا هاكح .ليلد هنع هفرصي مل ام هيلع لمحيف ءًارهاظ ماودلا يضتقي يهنلا

 نأ ينالقابلا يضاقلا نع ءاملعلا لقنو .ًاعامجإ يسوبدلا ديز وبأو «ناهرب نباو «دماح
 يف لاقف يزارلا نيدلا رخف كلذ ىلع هعباتو «رمألاك راركتلاو روفلا يضتقي ال يهنلا

 الإو «ةلاحم ال روفلا ديفي وهف ءراركتلا ديفي يهنلا نإ :انلق نإ» ۲۸٠/١: لوصحملا

 .روفلا ديفي الف ءراركتلا دفي مل نإ يأ .«الف

 روفلا ديفي ال رمألا نإف َّمَث نمو ءراركتلا ديفي ال رمألا نأ يزارلا رخفلا راتخا دقو

 يهنلا نأ :روهشملا» :787 - ۲۸۱/۲ لوصحملا يف لاقف هرايتخاب حرص مث ءهدنع'

 .ها .راتخملا وهو «ءابأ نم مهنمو ءراركتلا ديفي

 يضتقي لعفلا نع يهنلا نأ ىلع ءالقعلا قفتا» ٤۱١/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 .ها .؟نيذاشلا ضعبل ًافالخ ءامئاد هنع ءاهتنالا
 هنع يهنملا كرت ماود يضتقي يهنلا» :44/5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو

 يف فلاخ دقو «ليلد هنع فرص اذإ الإ هيلع لمحيف ءًارهاظ ءاضتقا نيققحملا دنع

 .ها .«ذوذش كلذ
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0) 

 0 “ولاَ ءٍقالَّصلا نَع ُضْئاَحْلا تَه :اوُلاَق

 دحاو ريغ ىكح» :هلوق يرزاملا نع 1۲۷/۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلا ىكحو
 يضاقلا ىكح نكل < رمألا فالخي ةنمزألل باعيتسالا يضتقي يهنلا نأ ىلع قافتالا

 ىرجم هورجأ هريغو يضاقلاو «ةدحاولا ةرملا هئاضتقا يف رمألاك هنإ :الوق باهولادبع

 .ها .«باعيتسالا ىضتقي ال هنأ ىف رمألا

 ۲۹٤/۱. عمللا حرش .۱۹۹/۱ دمتعملا ١//١151. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا

 حيقنت حرش .7١4/؟ يدمآلل ماكحإلا ۲۸١. .؟585 - ۲۸۱/۲ يزارلل لوصحملا

 ينانبلا ةيشاح عم ۳١١/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .158١ص لوصفلا
 عفر .اهدعب امف ١44/4 لوصحملا نع فشاكلا ٤۲۸/۲. ةدعلا .ينيبرشلا تاريرقتو

 ىلع دضعلا حرش .١4ص ةدوسملا ٠١٠/١. رصتخملا نايب .(أ/84 ةقرو) بجاحلا

 نازيم .1۷ 55/5 جاهبإلا .ةال - ۹٩/۳ رينملا بكوكلا حرش .99/5 رصتخملا

 طيحملا رحبلا ١)/405. تومحرلا حتاوف 75/١". ريرحتلا ريسيت .٠۲۲ص لوصألا
 .1۲۷/۲ عماسملا فينشت ۲ _ ٤۳۱.

 .«ةالصلا ءاضقب رمؤن الو ءموصلا ءاضقب ُرَمْؤُن انك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 87/١. ةالصلا ضئاحلا يضقت ال )7١( باب «ضيحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 نود ضئاحلا ىلع موصلا ءاضق بوجو باب ءضيحلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .؟556/)١ (54 - 597) ثيدح ةالصلا

  ؟555) ثيدح ةالصلا يضقت ال ضئاحلا باب «ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

(YFللحل - 14۹|  

 )٠١١( ثيدح خلإ ...ضئاحلا يف ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .؟حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو ١.

 ضئاحلا نع ةالصلا طوقس باب «ةضاحتسالاو ضيحلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
1 

 (581) ثيدح ةالصلا يضقت ال ضئاحلا باب «ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا باب «ةراهطلا باتك يف يمرادلا هجرخأو 01
 73737/١. ةالصلا

 571/6 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ىحضأ يف 4 هللا لوسر جرخ» :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح يفو
 ينإف ءنقّدصت ءءاسنلا رشعم اي» :لاقف ءاسنلا ىلع رمف ءىلصملا ىلإ رطف يف وأ
 نرفكتو .نعللا نرثكت» :لاق ؟هللا لوسر ايامبو :نلقف .«رانلا لهأ رثكأ كتيرا

 ء«نكادحإ نم مزاحلا لجرلا بلل بهذأ «نيدو لقع تاصقان نم تيأر ام ءريشعلا
 =فصن لثم ةأرملا ةداهش سيلأ» :لاق ؟هللا لوسر اي انلقعو اننيد ناصقن امو :نلق
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 .هدكم 0 :انلق وس 4 2

 لصت مل تضاح اذإ سيلأ .اهلقع ناصقن نم كلذف» :لاق .ىلب :نلق «؟لجرلا ةداهش =

0) 

 .« «اهنيد ناصقن نم كلذف» :لاق .ىلب :نلق «؟مصت ملو
 ءالث/١ موصلا ضئاحلا كرت (5) باب «ضيحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ظفللا اذهب

 باتك يفو ۲۴۹/۲ ةالصلاو موصلا كرتت ضئاحلا )41١( باب موصلا باتك يفو

 ٠١۴١/۳. ةأرملا ةداهش (7١؟) باب تاداهشلا

 ثيدح خلإ ...تاعاطلا صقنب ناميإلا ناصقن باب ءناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو

.AV | (۸°) 

 :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدح نع ٠ ۷ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 .ها.«ىنعملا يف يهن هنأ الإ أربخ ناك نإو اذهو»

 هيف رأ ملف موصلا امأو» :(ب/١١# ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ديعس يبأ ثيدح ىلإ راشأ دقو . «ىرخأ ةلدأ تايضتقم نم ذخؤي امنإو ءاصيصنت

 .ًافنآ هتركذ يذلا يردخلا

 يرابلا حتفو ء4٦ - ٠٠/١ ننسلا ملاعم :يف يردخلا ديعس يبأ ثيدح حرش رظناو

EV _ fof55 _ ۲ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرشو . 

 نع ضئاحلا يهن نأب بجاحلا نبا باجأ» : ۱٠١/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 اذهلف ؛«كئارقأ مايأ .ةالصلا يعدل : مالسلا هيلع هلوقل ؛ضيحلاب ديقم ةالصلاو موصلا

 فالخ ناك نإو زاجملاو ءًازاجم مارد مدع ىلع يهنلا لمح نوكيف .ماودلا دفي مل

 .؛ديقلا وهو .ءانهاه ليلدلا ققحت دقو «ليلدب هيلإ راصي نأ زوجي هنأ الإ ءلصألا

 .ها

 ةيشاح عم ۹۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ((أ/84 ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 .دعسلا
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 ٌلْخْدَي ااَرْمَع دير َبَّرَض» وخلو ءاَوَرَشَع١ وحن ّنأل ؛عْناَمِب ٌسْيلَو . 4

(1) 

() 

 ضانآو ماعلا
 ُحْلْصَي اَمِل ُقِرْعَتْسُمْلا ظْفَللا :ٌماَعْلا» :نْيَسْحْلا وُبأ :ٌصاَخْلاَو “ماعلا

-_ 

 ِنْيَئْبَش ىَلَع ٍةَدِحاَو ٍةَّهِج ْنِم لاّدلا ُدِجاَوْلا ُظْمَّللا» :ٌيِااَرَمْلا

 ةرثكلا يفو «باعيتسالا يف :نيينعم يف لمعتسم وهو «مومعلا نم قتشم :َةغل ماعلا
 ةماع هنمو .اهتماع وأ اهلك نكامألا ع اذإ ماع بصخو «ماع رطم :لاقي .عامتجالاو

 .ةمومعلا ةبارق :ىمست اهصاخشأ ترثكو «تعسوت اذإ ةبارقلا اذكو .مهترثكل ؛سانلا

 ىلإ تهتنا تعسوت اذإ ةبارقلاو» 54/١: رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاق

 اهبف ةمومعلا مث «ةوخألا مث «ةوبألا مث «ةونبلا :ةبارقلا تاجرد لوأف .ةمومعلا ةفص
 هذهل عرف ةعيرألا هذه دعب تابارقلا ا ذإ ؛ ىرخأ ةبارق اهدعب سيلو .عسوتتو يهتنت

 ىلإ دعتت ملو .ةمومعلا ىلإ ةبارقلا ماكحأ نم يه يتلا ةيمرحملا تهتنا اذهلو ؛ةعبرألا

 ذإ ؛بألا ةبارق لصألا نأل ؛ةلوؤخلل - يودزبلا يأ - خيشلا ضرعتي ملو .اهعورف

 .ها .«ءابآلا ىلإ بسنلا

 ۳٠١/١. سوماقلا بيترت 475/١5. برعلا ناسل :يف ٌةغَل ماعلا فيرعتلا :رظناو
 رارسألا فشك .”54ص لوصألا نازيم .184  88١ص ىيناجرجلل تافيرعتلا
/64. 1 

 داشرإلاو بيرقتلا 51/١". مزح نبال ماكحإلا :يف حالطصالا يف ماعلا فيرعت رظناو
 حرش .؟”144ص يناعمسلا نبال عطاوقلا .۱۸۹/۱ دمتعملا .۲۲۱ - ۲۲۰/۱ ناهربلا .هرا“
 .41*/؟ يدمآلل ماكحإلا ٠۹/١". يزارلل لوصحملا ۲/١". ىفصتسملا ٠۲/١". عمللا
 ةضورلا رصتخم حرش ."8ص لوصفلا حيقنت حرش .(أ/ 88 ةقرو) بجاحلا عفر
 يردزبلا لوصأ نع رارسألا فشك ١40/١. ةدعلا .5984ص لوصألا نازيم 0/5
 ٠١١/۳. رینملا بكوكلا حرش .۱۸۹ ۔ ۱۸۸ص يناجرجلل تافيرعتلا . 6/1

 حلصي ام عيمجل قرغتسم مالك :وه ماعلا مالكلا نأ ملعا» ۱۸۹/١: دمتعملا يف هصن

 .ها. اهل

 نبا هيف داز دقو .1544ص عطاوقلا يف يناعمسلا رفظملا وبأ هركذ هنيعب فيرعتلا اذهو
 جرخيل ؛ارصح ريغ نما :يلحملا حرشب ۳۹۹/١ - ٠٠١ عماوجلا عمج يف يكبسلا
 هدسفأو .«فيرعتلا اذه يدمآلا مامإلا ضتري ملو .هداحآل لاقت ثيح نم ددعلا مسا

 .417/؟ ماكحإلا رظناو .نيهجو نم
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 اَمُهَلوُلْدَم نال ؛ ٍليِحَتْسُمْلاَو موُدْعَمْلا ٍجِوُرْحِل ؛ عماجي َسْيَلَو . 0(اًدِعاَصَق

 ر نل ؛90©2تن َعِناَم الو جاو ظَمَلب ُتَسْبَل اًهّنأل ؛ِتَآلَوُصْوَمْلاَو «ءْيَشِب َسْيَل
 و سَ

 . ِنْيَذَه 7 دقو « هيف لخذي ِةَركَنَو ( َدوُهْعَم لك نالو ؟ هيف لذي یم

 . ًةبْرض اًمَلطُم هيف ُتَكَرَتْشإ رْمَأ رابعا ِتاّيَّمَسُم ىَلَع َّلَد اَم» : ىَلْوَألاَو

- 
 َجْرْخَيِل ؛«اقلطُمَو ءاَوَرَشَع» وحن َجُْرْخَيِل ؛«ويف ْتَكَرَتْشِإ» : لوق 0 ro 7 0 همام ےب

 .e ت١ 3 7 20 وے هدو 7 (o) و و

 . هفالخب ٌصاَخْلاَو . (لجَر» : وحن جرحي ؛ (ةيزضا)لو .) نودوهعملا»

 ةهج نم ٌلاّدلا دحاولا ظفللا نع ةرابع : ماعلاو» ۳/۲ ىفصتسملا يف ف يلازغلا لاق )1١(

 .ها . «ًادعاصف نيئيش ىلع ةدحاو

 ؛ةدحاو ةهج نم ًادعاصف نيمولعمب قلعتي ام» :هلوقب ۳۸٠ص لوخنملا ىف هفرعو

 .« «ًارمع ديز برض» :هلوق نع ًازارتحا

 عفر .5١4/؟ يدمآلل ماكحإلا :يف ماعلل يلازغلا فيرعت ىلع تاضارتعالا رظناو

 .١١٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠١/١. رصتخملا نايب..(ب/88 ةقرو) بجاحلا

 .5؟5ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .4085/7 ةضورلا رصتخم حرش

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو ."ٌمنام الو» لدب «عنامب الو» لضألا :يف (۲)

 .(ب/۸۹ ةقرو) بجاحلا عفرو «49/؟ رصتخملا ىلع ٌدضعلا حرشو ۲

 فيرعت نم بيرق رصتخملا يف انهو ء١٠٠ص ىهتنملا يف ماعلل بجاحلا نبا فيرعت (۳)
 ۱١/١(. ماكحإلا :رظنا .يدمآلا

 .«هلوقف» لدب «انلوقف» أ :ىف )٤(

 .(نودوهعملا» لدب «دوهعملا» أ : يف )0(

 .دارفنالا ىلع مولعم ىنعمل عضو ظفل لك :وه ةغللا يف صاخلا (5)

 .٤۲۸ص بغارلا تادرفم .58/9 سوماقلا بيتزت .1١؟8/؟ ةغللا سيياقم مجعم :رظنا

 .197ص لوصألا نازيم .۱۲۸ص يناجرجلل تافيرعتلا

 ىلع ال لد ام :وه صاخلا : يأ .ماعلا فالخب وهف حالطصالا يف صاخلا امأ

 .ةبرض ًاقلطم هيف تكرتشا رمأ رابتعاب تايمسم

 ةدعلا . ١١٠ص لوخنملا ۲۴۳/١. دمتعملا 550/١. ناهربلا : يف صاخلا فيرعت رظنا ٠

 تافيرعتلا .414/؟ يدمآلل ماكحإلا ١١5. ص يفنحلا يشماللل هقفلا لوصأ 0١

 .660/6 ةضورلا رصتخم حرش .(ب/894 ةقرو) بجاحلا عفر .1١؟68ص يناجرجلل

 .50"ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .۲۹۸ص لوصألا نازيم
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 ("”يِناَعَمْلا يف أَو .2"ةَقيِقَح ظاَمَلالا ضراَوَع ْنِم ُموُمْعْلا (ًةلأْسَم)

 , "”َكِلَّزَك ُحيِحَّصل ١ :اًهُتِلاَتَ

 .ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا نأ ىلع نويلوصألا قفتا )١(

 ال ءموهفملا يف ةكرشلا عوقو ىنعمبا :509/# ماظنلا عيدب يف يتاعاسلا نبا لاق

 ها. (ظفللا يف ةكرشلا موهفمب

 كلذ نإف ؛ىنعملا نع رجب هب هفصو :وه ماعلاب ظفللا فصوب دارملا سيل هنأ :ديري

 رثكلل لماشلا هانعم رابتعاب هب هفصو :دارملا لب «هل هجو ال

 يف ةكرشلا ىنعمب مومعلاوا ٠٠١/۳ ١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 نأ ىنعمب ءاعامجإ ةقيقح ظافلألا ضراوع نم ءظفللا يف ةكرشلا ىنعمب ال موهفملا

 تناك ول ذإ ؛ةقيقح ًاماع ىمسي هنأ ال «هانعم يف نيريثكلا ةكرش حصي ماع ظفل لك

 لوق لطبي اذهبو ؛ًاماع ال اکر تشم ناكل ءهموهفم يف ال مسالا درجم يف ةكرشلا

 1٤۷/١ عماسملا فينشت :رظناو ها .«اهتاذل ظافلألا ضراوع نم مومعلا نإ :لاق نم

TEA - 

 يناعملا لب «- ظافلألل ةعباتلا يناعملا - يناعملا ضراوع نم مومعلا نوكب دارملا سيل (۲)

 نأل ؛اهمومع يف فالخ ال ظافلألل ةعباتلا يناعملا نإف ؛ موهفملاو ىضتقملاك ةلقتسملا

 .10۰/۲ عماسملا فينشت :رظنا .ماع اهظفل

 :لاوقأ ىلع هيف اوفلتخا دقف يناعملل هضورع امأو (۳)

 هحرش يف دضعلا لوقلا اذه ركذ .ًازاجم الو ةقيقح ال اهضراوع نم سيل هنإ :اهدحأ

 يف يكبسلا نبا هفصوو :؛#”318/7 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو 2٠١١/7 رصتخملا ىلع

 هركذ امك «لاوقألا دعبأب ۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ۸٠/١ جاهبإلا

 دتعُي نمم هلئاق ملعُي مل امم اذه» :هنع لاقو 7608/١ تومحرلا حتاوف بحاص

 ها. (مهب

 نيسحلا وبأ : :مهنم «نييلوصألا رثكأ لاق هبو . ًازاجم اهضراوع نم هنإ : يناثلاو

 يف يدمآلا هلقنو .مهريغو ةمادق نباو «ناهرب نباو «يلازغلاو «يسخرسلاو ‹يرصبلا

 .روهمجلل يدنهلا هازعو «هفالخ حجري ملو نيرثكألا نع ۲ ماكحإلا

 رمأ لومش ظافلألا يف حص امكف ءظفلل ضرعي امك ةقيقح اهل ضرعي هنإ :ثلاثلاو

 «بجاحلا نبا لاق هبو .امهيف ةقيقحلاب ددعتم ىنعم لومش يناعملا يف حصي ءددعتمل

 نم يسوبدلا ديز يبأو «صاصجلا نع لقنو روكشلادبع نبا هراتخاو مامهلا نب

 هرصتخم يف يلعبلا لاقو .ةيميت نبا هراتخاو «يفنحلا ميجن د نبا هحجرو ةيفاحملا

 يضاقلا نع ٦٤۹/۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقنو . سلا هنإ) : ١١٠ص

 كانه نكي مل نإو «باطخلا مومع ىلع مالكلا لمح :هلئاق دارم» :هلوق باهولادبع

 =ةتيملا سفن :يأ [۳ :ةدئاملا] «ةتيملا مكيلع تمرح# :ىلاعت هلوقف اهمعت ةغيص
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 وع
 يف َوُهَو [ب/*4] / وُدَعَتُمِ رم لوُمُش يف ةَقيِقَح َموُمْعْلا أ :اَنَل ةقَقَح

 .ُهوخنَو ٌبْصْخْلاَو ُرَطَمْلا مَع :َلْبِق َكِلَّذِلَو ؛بضْجْلاَو رسل موُمُْعَك يناَعَمْلا
 عمي آل ام :ُماَعْلا :َلْيِق مَن ْنِمَو ؛ِتاّيِئْرُجْلا ِهِلوُمْشِل ؛ ٌيلكلا ىتْعَمْلا َكِيَذَكَو .

 رَطَمْلا ُموُمْعَد ؛لماَش ٌدِحاَو ٌرْمَأ :ُداَرُمْلا :َليِق ْنِإَف . ةكرشلا َنِم ُهْرُوَصَت
 كيد َّنإَف :اَضِيَأَو هَل ِطْرّشلا اذهب ُموُمْعَلا َسْيَل :انلق .َكِلَذَك سل ُهُوَْنَو
 يللا ىَنْعَمْلاَو يْهّنلاو رْمألاَو ءِتْوَّصلا مومع يف باث

 نم اهيف فرصتلا عيمج ميرحتلاب انممع ءاهل ميرحتلا لوانت حصي مل امل ؛اهنيعو =
 ميرحتلا يف ركذ ماكحألل نكي مل نإو .عافتنالا عاونأ رئاسو «سبللاو «عيبلاو ءلكألا
 .ها .«صوصخب الو مومعب ال

 دحاو ىنعمب اهنأ ىنعمب «ةماع يهف «ةينهذلا ةيلكلا يناعملا نيب ليصفتلا : عبارلاو
 دب الف «جراخلا يف دوجو هل ام لك نأل ؛ةيجراخلا يناعملا نود ةريثك رومأل لوانتم
 هلومش ليحتسيف «هريغ يف دجوي ال صوصخم لاحو < «لحمب اصصختم نوكي نأ

 .يدنهلا يفصلل ثحب ليصفتلا اذهو .ددعتمل

 ظفللا قارغتسا :مومعلاب ديرأ نإ هنأل ؛يظفل عازنلا نإ :نيققحملا ضعب لاقو
 نإو «ةصاخ ظافلألا ضراوع نم وهف لوصألا حلطصم وه ام ىلع هتايمسمل
 دارفألا موهفم لومش ديرأ نإو «يناعملاو ظافلألا مع ددعتمل رمأ لومش ديرأ
 ىلع ينازاتفتلا ةيشاح :رظنا .يناعملاب صتخا لالدتسالا لهأ حلطصم وه امك

 خيشلل ۳٠۲/۲ لوسلا ةياهن ىلع لوصولا ملسو ٠٠١/١ رصتخملل دضعلا حرش

 يدمآلل ماكحإلا ."* "7/5 ىفصتسملا 189/١. دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ةضورلا ١78/١ ٠١١. يسخرسلا لوصأ ۲٠٠/١. لوصألا ىلإ لوصولا .

 عم 5-٠0١5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .97ص ةدوسملا .ةهزنلا عم ۲
 عمج ىلع يلحملا حرش .80/؟ جاهبإلا .408/5 ةضورلا رصتخم حرش .دعسلا ةيشاح
 ,."16 ١1/١" لوسلا ةياهن .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠٤/١ عماوجلا
 - ٠١١/۳ طيحملا رحبلا ٠٠١/۳ - 1١8. رينملا بكوكلا حرش 194/١. ريرحتلا ريسيت
 لوصألا نازيم .548 5//5841  عماسملا فينشت 598/١. تومحرلا حتاوف . ۱1۳
 نبال ماظنلا عيدب ٠۹/۲ ٠. رصتخملا نايب .(ب/۸۹ ةقرو) بجاحلا عفر .56868 ص

 ٠٠١. - ۹٤۲ص يونسإلل لوصألا دئاوز .6١٠ص يلعبلا رصتخم .509/# يتاعاسلا
 .4ةص لوحفلا داشرإ

 .«هيف» ةدايزب .«هيف ةكرشلا» ش :يف )١(

3۹۸ 
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 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .نيملكتملاو ءاهقفلاو «نييلوصألا ريهامج يأر اذه

 لاق امك نيققحملاو يعفاشلا بهذم وهو .«غيصلا تابثإ جلبألا قحلاو» :(أ/٠4 ةقرو)

 .رصتخملا يف انهو 7١٠2ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا

 ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأو 2777/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هيلع صن دقو

 248/5 ىفصتسملاو ء۳۸٠ص لوخنملا يف يلازغلاو .«17١ص عمللاو ١٠٠ص

 يف انهو ء١٠٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو .*71/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلاو

 خويش نع هلقنو ١40/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ رايتخا وهو .رصتخملا

 .نيملكتملاو ةلزتعملا

 .مومعلا بابرأ بهذم ىمسي اذه روهمجلا بهذمو

 : ۲۸١۱ص لوخنملا يف يلازغلا مامإلا لاق .رمألا يف ةغيصلا ةلأسمب ةهيبش ةلأسملا هذه

 بجاحلا عفر:رظناو ها .«مومعلا ةغيص يف اوفقوت رمألا ةغيص يف اوفقوت نيذلا»

 ٠٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 21١١/95 رصتخملا نايبو «(ب/89 ةقرو)

 هذهو .٠..فقولاب :ليقو» :ةرابع َلْبَق «ةكرتشم :ليقو» :يهو ةدئاز ةرابع «ش :يف

 .خسنلا رئاس نع ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا

 نمو» :لاق ثيح سانلا ضعبل لوقلا اذه ٠١5 ص ةرصبتلا يف يزاريشلا مامإلا بسن

 رمألا ىف كلذ ناك نإو «هل ةغيص الف رابخألا ىف كلذ ناك نإ :لاق نم سانلا

 1 .ها .«سنجلا ىلع لمحت ةغيص هلف يهنلاو
 رصتخملا نايبو «(ب/84 ةقرو) بجاحلا عفرو ١24ا//؟ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 بكوكلا حرشو «دعسلا ةيشاح عم ٠١7/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ,ء,؛,۴
 ٠٠۹/۳. رينملا
 .«اًمإو» لدب «وأ» أ :يف

 هعبت نمو يرعشألا نسحلا وبأ لاقو» :؟45ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاق
 يف ةعوضوم ةغيص مومعلل سيل هنإ :- هفالخ ىلع مهروهمجف الإو ءمهضعب يأ -

 بجو تدرو اذإف ءصوصخلاو مومعلا لمتحت بابلا يف درت يتلا ظافلألاو ءةغللا

 .ها .«اهب ديرأ ام ىلع ليلدلا لدي ىتح هيف فقوتلا

 هبسنو ءاهدعب امف ۲٠/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا رايتخا وهو
 .ةلزتعملا نم يدنوارلا نباو «ثوغرب ىلإ ۲۲٠/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا
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 ٌعوُمْجْلاَو تالوصْوَملاَو ءُماَهْفِتْسإلاَو ."'"طوُوُشلا ُءاَمْسَأ :َيِهَو

 :نالوق ةلأسملا يف هللا همحر يرعشألا نسحلا يبأ خيشلا نع لوقنملاو

 .صوصخلاو مومعلا نيب ةكرتشم غيصلا هذه نإ : لوألا

 .هنم دارملا يف فلتخا دقو .فقولا وه :يناثلاو

 وأ .ءصوصخلا وأ «مومعلا يف ةقيقحلا يف ليق امم ءيشب مكحلا مدع وه: ليقف

 .419//؟ ماكحإلا يف يدمآلا هلاق امك .كارتشالا

 .؟ال مأ ةغيص هل َعِضْوَأ ملعن ال انآ ىنعمب فقولا :ليقو
 هاضترا يذلا اذهو ؟ رهاظ مأ وه كرتشمأ يردن ال انأ الإ هل عضو هنأ ىنعمب :ليقو

 .ريسيتلا حرشب ۱۹۷/١ ريرحتلا يف يفنحلا مامهلا نب لامكلا مامإلا

 يبأ خيشلا نع تالاقملا وفنصم لقن» :؟١/١55 ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق
 اذه ىلع لقنلا اذهو .ةيظفل ةغيص مومعلا ىنعمل نوتبثي ال مهنأ ةيفقاولاو «نسحلا

 هب ةرعشم ظافلأ ديدرتب عمجلا ىنعم نع ريبعتلا ناكمإ ركني ال ادحأ نإف .للز قالطإلا

 ظفللا اذه ررك امنإو ءدحأ مهنم ينتفي مل ءادحاو ادحاو موقلا تيأر :لئاقلا لوقك

 ةرعشم ةدحاو ةظفل ةيفقاولا ركنأ امنإو .كلذ ريغ ىلإ اصوصخ هبسحي نم مهول ؛اعطق

 .ها . ؟عمجلا ظفلب

 فقوتيو ؛عمجلا لقأ ىلع لمحت عمجلا ظافلأ نأ :وهو رخآ بهذم ةلأسملا يفو اذه

 نيمرحلا مامإ هلقن امك ءيجلثلا عاجش نب دمحمو ءمشاه وبأ :لاق هبو .داز اميف

 نباو ١٠٠ص ةرصبتلا ىف يزاريشلا قاحسإ وبأو ۲۲١/١ ناهربلا ىف ىنيوجلا

 ٠ .158ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا
 امنإ راتخملاو» :لاق ذإ ٤۷/١ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا نم بيرق بهذملا اذهو

 .ها .«انيقي ظفللا نم ادارم هنوكل ؛صوصخلا يف ظافلألا هذهب جاجتحالا ةحص وه

 .فقولا ىلإ بهذ هنأ نم ۲۹۷ص ديهمتلا يف يونسإلا مامإلا هنع هلقن امل فلاخم اذهو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ١١١١/5 رصتخملا نايب يف امك «طرشلا» ش ءأ :يف

 .(أ/٠4 ةقرو) بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ ام و .(؛طورشلا» لدب ۲

 يف انهو ١٠٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ١۲۷٠ص عطاوقلا يف يناعمسلا نبا قلطأ

 نم ءامسألاب اوزرتحاو «مومعلا غيص نم ةلوصوملا ءامسألا نأ :امهريغو رصتخملا

 نييلوصألا نم عمج ركذي ملو ءاهنم تسيلف نيتيردصملا «ام»و ,«نإاك .فورحلا
 .غيصلا يف تالوصوملا

 مومعلا غيص نم .تالوصوملا لعج :هيبنت» :84/# طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق

 ؛بطاخملل ةمولعم ةدوهعم نوكت نأ ةلصلا طرش نأب اوحرص ةاحنلا نأل ؛لكشم
 .ها .«هيف مومع ال دوهعملاو ءلوصوملل ةفرعم تناك اذهلو

 .555/؟ عماسملا فينشتو 2١8٠ ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش :رظناو

 لاا



 يف ٌةَركَتلاَو ءَكِلَذَك سْنِجْلا ُمْساَو ٌةَفاَضْمْلاَو «سْنِج ٌَفيِرْعَت ُهَفَدَعُمْلا
 , "7 ىْفَتلا

 ٌلِدَتْسَت ُهاَمَلُعْلا ٍلَرَت ْمَل :اًضِيأَو فاَدَحَأ ْبِرْضَت آل» يِف ٌعطَمْلا :انل 7
 ْمُكيِصوُب 50 ي[ يناٌرلا و ةيناًرلار ر اَسلاَو َقِراَسلاَو : ٍلْثِمِب

 ىَلاَعَت هللا َيِضَرَ ركب يبأ ِلاَِق يِف َرَمْع ٍجاَجِتْحاَكَو 0 7 يف هللا
 الإ َهَلِإ آل اوُلوُقَي ىَّنَح َساّنلا َلِتاَقَأ نأ تري :ٍةاَكَّرلا يِعِناَم "[امُهْنَع
 e “للا
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 يف بجاحلا نبا نم م بجعلاو ؛مومملا غيص ىوقأ اهنأل ؛«لک» ر عماوجلا
 .ها .«اهلامهإ

 ةلدألا عطاوق ۲۲۲/١. ناهربلا */١15. داشرإلاو بيرقتلا : يف مومعلا غيص رظنا
 لوصحملا ١//779. لوصفلا ماكحإ ۲۲۳/١. دمتعملا .5١١ص ةرصبتلا .158ص
 رصتخم حرش .۱۷۸ص لوصفلا حيقنت حرش . ١ ۰/۲ يدمآلل ماكحإلا ."١1/؟ يزارلل
 نايب .(أ/٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر .57١ص لوصألا يف رظنلا لذب .458/؟ ةضورلا
 فينشت .54/# طيحملا رحبلا .7١٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 7/*١١. رصتخملا
 #/1١9. رينملا بكوكلا حرش .591/؟ عماسملا

 .ش :نم ةطقاس «ةقراسلاو» ةظفل

 4٠. :ةيآلا ةدئاملا ةروس

 ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲ ةيآلا رونلا ةروس

 ١١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .(أ/٠4 ةقرو) بجاحلا عفرو ١١١۲/۲ رصتخملا

 هللا يضر ركب وبأ ناكو یی هللا لوسر يفوت امل» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 لاق دقو سانلا لتاقت فيك :هنع هللا يضر رمع لاقف «برعلا نم رفك نم رفكو «هنع
 دقف اهلاق نمف هلا الإ هللإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ِِلكك هللا لوسر
 :لاقف «؟ هللا ىلع هياسحو «هقحب الإ هسفنو هلام ينم مصع

 ينوعنم ول هللاو .لاملا قح ةاكزلا نإف «ةاكزلاو ةالصلا نيب قرف نم نلتاقأل هّللاو
 -هللا يضر رمع لاق .اهعنم ىلع مهتلتاقل راك هللا لوسر ىلإ هنودؤي اوناك اقانع
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 هنأ تفرعف هنع هللا يضر ركب يبأ ردص هللا حرش دق نأ الإ وه ام هللاوف : هنع

 .«قحلا

 ةاكزلا بوجو )١( باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه

 (9) باب «كرشأ نم مثإو «نيدناعملاو «نيدترملا ةباتتسا باتك يفو 5 1١.

 ماصتعالا باتك يفو .ه١ 6٠0/8 ةدرلا ىلإ اوبسن امو «ضئارفلا لوبق ىبأ نم لتق

 يفو ۱٤١. _ ۰ /۸ خلإ . ..ةل هللا لوسر ننسب ءادتقالا (۲) باب ؛ةنسلاو باتكلاب

 «مهنيب ىروش مهرمأو# :ىلاعت هّللا لوق (۲۸) باب يفو .(ًاقانع) لدب (ًالاقع) ةياور

 .مزجلا ةغيصب ًاقلعم ۸ _ ٠١۳

 هللإ ال اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب «ناميإلا باتك يف ملسم مامإلا هجرخأو

 هب ءاج ام عيمجب اونمؤيو «ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو «هللا لوسر دمحم هّللا الإ

 .05 - 01/١ (۳۲) ثيدح ب يبنلا

 .194 ۔ ۱۹۸/۲ (1085) ثيدح .ةاكزلا باتك لو يف دواد وبأ هجرخأو

 اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ءاج ام باب «ناميإلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 نسح ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .4  #"/ه (۲۹۰۷ .7505) ثيدح .هلا الإ هنلإ ال

 . ؟حيحص

 ءداهجلا باتك يفو ٠١/١ _ ٠١. ةاكزلا عنام باب ءةاكزلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 " 5/5 داهجلا بوجو باب

 .۱۱/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس «كلذك» ةظفل

 ٠٠١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(أ/٠4 ةقرو) بجاحلا عفرو « 5

 .«شيرق نم ةمئألا» : : لاق ي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 ءدسألا يبأ يلع نع ةبعش ثيدح نم ء۱۲۹/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ

 .دسألا يبأ ليهس نع شمعألا نع ۱۸۳/۳و

 دمحم نع «ىنثملا نب دمحم نع «ىربكلا ننسلا» ىف ءاضقلا يف يئاسنلا هجرخأو

 :يئاسنلا لاق .سنأ نع «يرزجلا بهو نب ريكب نع ءدسألا يبأ يلع نع «ةبعش نع

 .(دسألا يبأ لهس نع :لاقف شمعألا هنع ىورو .دسألا وبأ يلع :ةبعش لوقي اذكه»

 7/١ ١١. فارشألا ةفحت :رظنا

 - ۱٤۳/۸ ۱۲۱/۳ هننس يف يقهيبلاو ٩١ 44/9 هدنسم ىف ىلعي وبأ هجرخأو

١ TFا  

 هقثو .بهو نب ريكب هدانسإ يفو 017 - ۱۲۲/۸ ءايلوألا ةيلح يف ميعن وبأ هجرخأو

 :ناطقلا نبا لاقو ءنابح نبا

7, 



 .ٌدَحَأ ُهْركْني ْمَلَو َعاَذَو عاشو .""4ُثَروُن ال ِءايبنألا َرِشاَعَم ْنْحْنْمَو

(00) 

 نازيم :رظنا .«لهجي» :يبهذلا لاقو .«يوقلاب سيلا :يدزألا لاقو ««فرعُي ال١
 1 .”ه١/1 لادتعالا
 يف ةفالخلا نأ ةي يبنلا نع ركذ ام باب ءةنسلا باتك يف مصاع يبأ نبا هجرخأو
 صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق .هنع هللا يضر ةزرب ىبأ نع ٥۳۲/۲ شيرق

 ٠ ۰ .«نسح هدانسإا : ۴٤
 .هب نيكس انث دواد نب ناميلس قيرط نم 47١/4 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 اومكح اذإو ءاوفو اودهاع نإو ءاومحر اومحرتسا نإ شيرق نم ةمئألا» :هظفلو
 نمو .«نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هّللا ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف ءاولدع
 ءاوفو اودهاع نإو ءاومحر اومحرتسا نإ شيرق نم ءارمألا» :هظفلو «هب نافع :قيرط
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف مهنم كلذ لعفي مل نمف ءاولدع اومكج اذإو
 : .«نيعمجأ
 ثيداحألا جيرخت 5١4. - ۲۰۹ص بلاطلا ةفحت : يف اهرظنا ىرخأ قرط ثيدحللو
 عفر ٤١. 47ص يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل يواضيبلا جاهنم يف ةعقاولا راثالاو
 .(ب/۹۰ ةقرو) بجاحلا

 سانلا يف يقب ام شيرق يف رمألا اذه لازي ال» :لاق ةَ هللا لوسر نأ رمع نبا نعو
 ةفالخلاو «شيرقل عبت سانلا باب «ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ ظفللا اذهب .«نانثا
 . ۱٤١۲/۳ (4) ثيدح شیرق يف

 ٠٠١/۸. ٠ شيرق نم ءارمألا (۲)باب «ماکحألا باتك ىفو .155/4 شيرق بقانم (۲)باب بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأو
 .ملسم ثيدح لثمب ٠۳٠/۲ - ٥۳۲ ةنسلا باتك يف مصاع وبأ هجرخأو
 دقو :تلق «شيرق نم ةمئألا» :ثيدح» :47/4 صيخلتلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 يبأ نع بابلا يفو :لاق مث ...ًايباحص نيعبرأ وحن نع درفم ءزج نم هقرط تعمج
 رمع نبا نعو «هلثم ملسمل رباج نعو .«شيرقل عبت سانلا» : ظفلب هيلع قفتم ةريره
 نعو .يراخبلا هاور «شيرق يف رمألا اذه نإ» :ظفلب ةيواعم نعو ...هيلع قفتم
 هاور «ةمايقلا موي ىلإ رشلاو ريخلا يف سانلا ةالو شيرق» :ظفلب صاعلا نب ورمع
 .هأ .1خلإ ...يئاسنلاو يذمرتلا

 «ةباحصلا نم ددع نع بابلا يف ةريثك ثيداحأ ةنسلا باتك يف مصاع وبأ جرخأ دقو
 .صيخلتلا يف ظفاحلا مهركذ نم مهنم
 يف هرأ مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه» :۳٠۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
 نبا نع (أ/5١١ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو . «ةتسلا بتكلا نم ءيش
 -نم هدنسم يف هجرخأ بيلك نب مئيهلا نإ) :(ب/٠9 ةقرو) بجاحلا عفر يف) يكبسلا

 نم



 نم ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ كلذكو .(نحن) لدب (انإ) ظفلب ركب ىبأ ثيدح

 0 .ارمع ثيدح

 يتلا يهو «يطويسألاو «ةيويح نبا ةياور انل عقو دقو» :رجح نبا ظفاحلا لاق مث

 .«فارطألا ر ركاسع نبا اهيلع جّرخ

 نب نايفس انأ يكملا روصنم نب دمحم انأ :يئاسنلا نلمحرلادبع يبأ ىلإ هدنس قاس مث

 رمع لاق :لاق ناثدحلا نب سوأ نب ب كلام نع يرهزلا نع رانيد نب ورمع نع ةنييع

 مكدشنأ» :ريبزلاو «ةحلطو «نامثعو ءدعسو «فوع نب نلمحرلادبعل هنع هللا يضر

 ال ءايبنألا رشاعم انإ) :لوقي هلي يبنلا .متعمسأ ضرألاو تاوامسلا هل تماق يذلا هللاب

 دقو .يئاسنلا هجرخأ اذكه» :لاق مث .«معن مهللا :اولاقف ؟«ةقدص هانكرت ام ثرون

 قرط نم نيحيحصلا يف وهو «ثرون ال انإ» : ظفلب ةنييع نب نايفس نع دمحأ هجرخأ
 ها . (ةثالثلا ننسلا يف اذكو «٠انإ» فذحب يرهزلا نع ىرخأ

 يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف يذلا امنإو» :١7"ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 انكرت ام ثرون ال» : :لاق ب هللا لوسر نأ مهنع هللا يضر ةشئاعو «رمعو «ركب

 .ها .(4ةقدص

 .هنع هللا يضر ركب يبأ ثيدح امأ

 ءةصق هيفو 52/4 سمخلا ضرف )١( باب «سمخلا ضرف باتك يف يراخبلا هجرخأف

 (۳) باب «ضئارفلا باتك يفو 271/0 ربيخ ةوزغ (۳۸) باب يزاغملا باتك يفو

 .۳/۸ «...ثرون ال» : داف يبنلا لوق

 ثيدح ...ثرون ال : هي يبنلا لوق باب «ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو

 .ةصق ثيدحلا يف ركذو ٥٤( ۱۳۸۰/۳ - ۱۳۸١ ه0

 نم كو هللا لوسر اَياَمَص باب «ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .۴۷۷ ۔ ۲۹٦۹۹( ۳۷٣/۳ - ۲۹۹۸) ثيدح لاومألا

 .ًارصتخم ۱۳۹/۷ ءيفلا مسق يف يئاسنلا هجرخأو

 ال» : ظفلب ("8*) ثيدح ١6" ص ةيدمحملا لئامشلا يف يذمرتلا مامإلا هجرخأو

 .اهنع هللا يضر ةمطاف ةصق هيفو «...ثرون

 .هنع هللا يضر رمع ثيدح امأو

 - ۲۳۴/١ خلإ ...ريضنلا ينبل ثيدح )١5( باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا هجرخأف

 ىلع ةنس توق لجرلا ةقفن سبح (۳) باب «تاقفنلا باتك يفو .ةليوط ةصق هيفو 4

 قمعتلا نم هركي ام )١( باب «ةنسلاب ماصتعالا باتك يفو .190/5 خلإ ...هلهأ

 ١44/8. خلإ ...ملعلا يف عازنتلاو

 )٤۹٩( ٠۳۷۷/۳. ثيدح ءيفلا مكح باب ءريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو

Vt 



 .اَدَبَأ ٌرِماَط ل َلوُلْدَم ٍظْمْلِل َتْبْنَي دي الآ ي ىَدَؤُي ««نِئاَرَمْلاب ميف : ْمُهْلْوَق
02 

 ٍةَرْثَك :اًضِيَأَو] معي عي هلأ «ٌقِلاَط وأ د ر و يراد َلَْخَد “نَم» : يف ُقاَمَتالاَو
 . ””عاَش هَر OF عئاّولا

 .[/40] / ؟؟!ورْيَعَك ُهْنَع ٍريِبْغَّتلا ىلإ ٌجاَتْحُم ٌرِهاَط ىّنْعَم ُهّنأِب : َلِدُيْساَو

 . ِكَرَئْشُمْلاِب و ٍذاَجَمْلاِب ىَنْعَتْسُي ْدَق َبيِجْأَو

(1) 

() 

)۳( 

)4( 

)0( 

 كف

 7 0 أ تو 1
 21 8 of RS u 2 2 و 000

 ) 1 ةْعل تابت هنأب در .ىلو ةَقيِقَح هل ُهَلْعَجَف ٌنَمَمَتَم : '"ٌصوْصْخْلا

 نم ل هللا لوسر ايافص يف باب «ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 ."5هر# (#95) ثيدح لاومألا

 ثيدح هي هللا لوسر ةكرت يف ءاج ام باب ءريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .ةصقلا ضعب ركذو 188/4 )17٠١(

 .«سنأ نب كلام ثيدح نم بيرغ

 اال -_ oN ءيفلا مسق يف يئاسنلا هجرخأو

 ATE IY تك »6۹ c6۸ «E۷ ۲/۱ :هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ۸4°1 كقول ۹

 ثيدح هي هللا لوسر ةكرت يف ءاج ام باب ءريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .امهنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ ثيدح نم 10۷/4 )11۰4(

 : اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو

 ةبارق بقانم )۱١( باب فب يبنلا باحصأ لئاضف باتك يف يراخبلا هجرخأف
 1 .504/4 خلإ ...كلك هللا لوسر
 ثيدح «...ثرون ال» :ِِلَك يبنلا لوق باب ءريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو

V۹ (01) 

 )۳۸١(. ثيدح ۳۱۷ ص ةيدمحملا لئامشلا يف يذمرتلا مامإلا هجرخأو
 .«نم يف لدب «نميف» ش أ : يف

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 ۰ ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ء١/١١١ رصتخملا
 .ش : نم ةطقاس «عاش» ةظفل

 “.ش :نم ةطقاس «هريغك» ةظفل

 .4َو) لدب هوأ» ش ءأ :يف

 بجاحلا عفر :رظنا .مومعلا نود صوصخلا يف ةقيقح ةغيصلا هذه نأب نيلئاقلا ينعي

 ٠٠۳١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١18/7. رصتخملا نايب .(ب/٠9 ةقرو)

Vo 



 .ىَلْوَأ َناَكَف ءطّوخأ وقل قابو ؛ حيِجْرّتلب هً ج
 حاي داب ر . 5 لل اهن هَيظَيَف . «Vrs TGF) الإ ّماَع هيلا اولا

٤ 

 مَدَع َدْنِع كلذ وي امن :اًضِيَأَو موُمْعْلِل اَهّنأِب ُرِعْشُي ثي د ٍليِلَدِل ؛ اًهِصيِصْخَت

 .ٍليِلَدلا

 ىَلَع هت ا ) بيجا .ٌةَقيِق ت ا ٌلْضألاَو ا[ ل 2 ةلطأ : "“كاّرَتشالا

 م

 .ُهلْثِم َمَّدَقَت ْدَكَو .لضألا فالخ

 .يهّللاَو رْمآلاب َكِلَدَو .“ٌماَعْلِل ٍفيِلُكَّتلا ىَلَع ٌعاَمْجِإلا :2*ُقِراَفْل
 لم ص

 . ماع ٍراَبْحِإلا ىَلَع َعاَمْجِإلا أ َبيجأَر و

)1( 

 قفز

(۳ 

(4) 

(e) 

(» 

(۷) 

 يِف «ًالاجر» َّنَأب ْعْطَقْلا :اَل ."ُءاَعِب سْيَل ُرّكَُمْلا ْعْمَجْلا (ةلأسم)

 ما لدب ؟صوصخم) : يف

 07 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 0 /۲ رصتخملا نايب .(ب/ة ةقرو) جالا

 . «بيجأ» لدب «بيجأو» أ :ىف

 بجاحلا عفر :رظنا .فقوتم رابخألا يفو «مومعلل يهنلاو رمألا يف اهنأب لئاقلا وه

 ٠٠٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١171/7. رصتخملا نايب .(ب/٠4 ةقرو)

 . «ماعلل» لدب «ماعلا» ش :يف

 عفر يف امل قفاوملا ؤه هتبثأ امو .«ماعلل» لدب «ماعلا» ش :يفو «؟ماعلاب» أ : يف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2١7١/9 رصتخملا نايبو ‹«(ب/۹۰ ةقرو) بجاحلا

 . 5/1 ١

 يف فالخلا ىلع نينثا وأ ةثالث ىلع لمحي لب ؛ماعب سيل «لاجر» ك ركنملا عمجلا
 عمج مأ ةلق عمج ناكأ ءاوس همومعب ىضق ثيح ينابجلا يلع يبأل ًافالخ .عمجلا لقأ

8 
 يف هللا همحر ةاضقلا يضاق ىكح» ۲۲۹/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وب

 ىلع لمحي «الاجر تيأر» :لئاقلا لوق نأ هللا همحر يلع يبأ خيشلا نع لا

 .ها .«ةمكحلا ةهج نم قارغتسالا

 فالخلاف الإو «ةلقلا عمج ريغ يف فالخلا نأ هنظأ يذلاو» :يدنهلا نيدلا يفص لاق
 يف يكبسلا نبا لاق .«اهنود امف ةرشعلل هنأ ىلع مهصنل فلاخم وه ذإ ؛ًادج ديعب هيف
 =نع تافنصملا بلاغ يف تاياكحلا نكل» :يدنهلا مالك قاس نأ دعب ٠٠١/١ جاهبإلا

۷°“ 



 sese «لُجَر» ک عوُمْجْلا

 رصتخم يف يضاقلاو .فرعملا عمجلا ةلزنمب ركنملا عمجلا لعجي هنأب ةقطان يئابجلا -

 ةلقلا عومج نيب ةقرفتلا مدع كلذ ةيضقو .هنع كلذ ةياكحب حرص (۱۹/۳) بيرقتلا

 .ها .ة«ةرثكلاو

 .لاحم وهو. فرعتل قارغتسالا ىضتقا ول هنأل ؛يئابجلا لوق ٌفّعضو

 ء١/۲۷٤ ماكحإلا يف مزح نبا رايتخا وه «ةلزتعملا نم يئابجلا هيلإ بهذ يذلا اذهو
 رارسألا فشك حرشب ۳/۲ هلوصأ يف يودزبلاو ۳٦/۲ ىفصتسملا يف يلازغلاو

 نم ةفئاطل ريرحتلا ريسيت حرشب ٠٠١/١ ريرحتلا يف مامهلا نبا هبسنو «يراخبلل
 .؟١/144 ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو .يتاعاسلا نبا :مهنم .ةيفنحلا

 : ةلأسملا يف فالخلا ىنبم

 ىلع تافتلا فالخللو» :774 - ۲۲۴ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا لاق
 :نابهذم هيفو تاركانلا نم ءانثتسالا زاوج يف يوحنلا فالخلا

 نيب لدبلا ىلع ةماع اهنأل ؛ةيهانتم ريغ لاحم نيب ددرتت ةركنلا نأل ؛زوجي :امهدحأ
 لجأ نم ءانثتسالا نسحم لجر هنأ هيلع قدصي ال نيعم صخش نيبو ءام صخش
 .لاحملا مومع

 نوكيف ءاهظفلب درف نم رثكأ لوانتت ال ةركنلا نأل ؛عنملا :حيحصلا وهو :يناثلاو

 هالول ام ءانثتسالا نأ ىلع تافتلا ءانثتسالا ةلأسم يف فالخللو ...ًالاحم اهنم جارخإلا
 نيمامإلاو روهمجلا نيب فالخلا لعج نم مهنمو ها .«هلوخد زاجل وأ ءهلوخد بجول

 .ًايظفل امهقفاو نمو يودزبلا مالسإلا رخفو يلازغلا
 قحلاو» ۳٤۷/١: لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس يف يعيطملا تيخب خيشلا لاق

 مالسإلا رخف نيمامإلاو روهمجلا نيب فالخلا نأ )558/١( توبثلا ملسم يف امك

 اماع ظفللا ةيمستب اوفتكا امهقفاو نم عم امهنأل ؛يظفل امهقفاو نمو يلازغلاو
 نوك يف اوطرش روهمجلاو «قارغتسالل نيطراش ريغ تايمسملا نم عمج ماظتناب
 نيب فالخلا نإو «هل حلصي ام لك لوانتلا يف اقرغتسم نوكي نأ اماع ظفللا

 قارغتسالا مومعلا يف مهطارتشا عم مهنأل ؛يونعم يئابجلا قيرف نيبو روهمجلا
 يذلا مهليلد نم حضتي امك قارغتسالا هل اوتبثأو ماع ركنملا عمجلا نإ :اولاق

 هجولا اذه ىلع فالخلا يف قرف الو « روكشلادبع نبا يأ - فنصملا مهل هقاس

 توبثلا ملسم يف امك امهيف فالخلا نأ :قحلاف .ةرثكلا عمجو «ةلقلا عمج نيب
 .ها «هحراش هيلع هرقأو

 دمتعملا ٠١/١. صيخلتلا .۹/۳ داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه ليصفت رظنا

 لوصحملا ."5/5 ىفصتسملا .18١ص ةرصبتلا 479/١. مزح نبال ماكحإلا 0
 -ةقرو) بجاحلا عفر ١9١. ص لوصفلا حيقنت حرش .67/؟ ةدعلا ."اله/' يزارلل

 فني



 . عْمَجْلا لقب هريِسفت حص ؛اٌديِبَع يِدْنِع ُهَل١ :َلاَق ْوَلَو 2"'”ِناَدْحُّوْلا يف

 ىَلَع ٌلْمَح «عيم لا ىلع ةلئخم عنج لك ىلع ُهالْطِإ حص : اولا
 و

 . ِلَدَبْلا ىَلَع ص امت و ««لُجَر» وحب درو . ِهِقِئاَقَح وج

 .(لُْجَر» ب ٌدُرَو .ضْعَبْلاِب اًضَتْخُم َناَكَل ءموُمُْعْلِل ْنْكَي ْمَل ْوَل :
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 هناو
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(Y) 

 ف .(۳)

(£) 
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 فز

oly ss +ا (8)  

 . كَرَتشملا  عمجلِل عوضوم

 ns م اهلا ٬حِصَت ني تنال : عملا هيب نبأ (ُةلأْسَم)

 ريرقتلا ٠٠٠١/١. ريرحتلا ريسيت .١55ص لوصألا نازيم .171/75 رصتخملا نايب .(/۲

 رصتخم .لوضولا ملس عم ۳٤۷/۲ لوسلا ةياهن .5١1١/؟ جاهبإلا 155/١. ريبحتلاو

 ينانبلا ةيشاح عم 41١9/١ 47١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .8١٠ص يلعبلا

 فينشت .۱۳۲/۳ طيحملا رحبلا ٠٤١/۳. رينملا بكوكلا حرش .ينيبرشلا تاريرقتو
 .8١٠١ص لوحفلا داشرإ 558/١. تومحرلا حتاوف 588٠. - 1۷۹/۲ عماسملا

 .«نادحولا» لدب «داحآلا» أ :يف

 . هّنأول لدب «هَّنأبو» ش :ىف

 .«هّلأو» لدب «هّلإف» ش أ : یف

 .؟عمجلل» لدب «ردقلل» : يف

 سيلو «عمجلا لصأ يف فلتخا» .:(أ/45 ةقرو) بجاجلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نإف «ءيشلا ىلإ ءيشلا مض وهو «ةغل عمجلا ظفل نم موهفملا وه اميف فالخلا لحم
 عمجلاب ةغللا يف ىمسملا ظفللا يف وه امنإو «فالخ الب داز امو نينثالا يف كلذ

 ةرثكلا عومج امأ «ةلقلا عومج يف ًاضيأ فالخلا لحم نكيلو «مهريغو نيملسم :لثم
 يدمآلل ماكحإلاو ٠۲٤١/١ ناهربلا :رظناو ها .«ةاحنلا عامجإب رشع دحأ اهلقأف

 .۸١٠ص لوحفلا داشرإو , ۲

 ةعبرأ ىلع عمجلا ةينبأ هيلع قلطي ام لقأ يف ءاملعلا فالتخا بجاحلا نبا ركذ

 :بهاذم ١

 ىلع قلطي نأ حصي الو «ةقيقحلا قيرطب ةثالثلا :اهيناثو ءةقيقحلا قيرطب نانثا :اهلوأ

 .ازاجم نينثالا 37 هقالطإ حصيو «ةقيقحلا قيرطب ةثالثلا :اهشلاثو .زاجملاب نينثالا

 الثلا :اهعبارو .رصتخملا يف انهو ١٠٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا راتخم وهو

 بهذم وهو .زاجملا قيرطب دحاولاو «نينثالا ىلع هقالطإ حصيو «ةقيقحلا قيرطب
 قلطأ اذإ عمجلا ظفل نأ :ةلأسملا هذه نم دصقملاو .هليصفت يتأيس امك ينيوجلا مامإلا

 ؟ هلماحم لقأ امف
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 لقأ نأ ىلإ ةغللا لهأ نم ةفئاطو يعفاشلاو ةفينح وبأ بهذف كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقو =

 لوخنملا يف يلازغلاو ۲۷ص عمللاو ۱۲۷ص ةرصبتلا يف يزاريشلا لاق هبو .ةثالث عمجلا

 يف يكبسلا نبا لاقو «ةلزتعملا خياشم نع ٤٠٥/۲ ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو ١١44 ص
 يضاقلا هنع هاكح ام وهو . «ًاضيأ كلام نع يور امبرو» :(ب/47 ةقرو) بجاحلا عفر

 كلام نع روهشملا وهو» ٠٠١/١: لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاقو كلام نع باهولادبع
 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأو 247١/١ ماكحإلا يف مزح نبا هراتخاو ««هللا همحر

 لوصألا ىلإ لوصولا ىف ناهرب نباو ٠۳۷٠/۲١ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ء1
 «سابع نب هللادبع انديس لام هيلإو .ةلبانحلا رثكأو ءةيكلاملا رثكأ بهذم وهو ١

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا ضعبو «دوعسم نب هللادبع انديسو

 يف ينالقابلا يضاقلاو «قاحسإ وبأ ذاتسألاو ءيرهاظلا دوادو كلام مامإلا بهذو

 «يخلبلاو «نوشجاملا نباو .59/6 ىفصتسملا يف يلازغلاو 216/* داشرإلاو 3

 ماكحإ يفو ٠١9١2ص ةراشإلا يف يجابلاو ۷۷ص لوصحملا يف يبرعلا نب

 ىسيع نب يلعو «هيوبیسو «ليلخلا ةاحنلا نمو .ةلبانحلا ضعبو »0/1 0

 .هيوطفنو «يوحنلا

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر تباث نب ديزو «نامثعو ءرمعو ءركب يبأ اندايسأ نع يكحو

 - رصتخملا يف انهو ١٠٠۰ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هاكح امك ۔ مھضعب بهذو

 : ٠١١/۲ جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق .زاجم الو ةقيقح ال نيتثا ىلع قلطي ال هنأ

 مها .«رظن لوقلا اذه توبث يف يدنعوا

 اذإو» :لاق ثيح فقولاب ٤۳۹/۲ ماكحإلا يف ثحبلا رخآ يف ذ يدمآلا مالك رهشأ دقو

 فقولاف الإو ١ حيجرتلا يف داهتجالاب رظانلا ىلعف «نيبناجلا نم ذخأملا فعض فرغ

 .ها. مزال

 «هيلع دمتعي باتك يف هتياكحب احرصم هرأ مل اذهو» : 10/5 جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 نم ذخأملا ٌفعض فرع اذإو » :ةلأسملا رخآ يف لاق هنإف «يدمآلا مالك هب رعشأ امنإو
 ضعب تيأرو ««مزال فقولاف الإو «حيجرتلا ين داهتجالاب رظانلا ىلعف «نيبناجلا
 .«ًابهذم هتياكح يف يفكي ال اذه درجمو ثلاث ًالوق هاكح هدعب نيرخأتملا

 ناهربلا يف هركذ ‹عوضوملا يف سيفن ثحبو ليصفت ينيوجلا نيمرحلا مامإلو اذه

 امهمهو نممو .هبهذمل امهلقن ءانثأ مهولا يف بجاحلا َنباو ٌّيدمآلا عقوأ 787 - 1/1

 .(ب/97 ةقرو) «(أ/۹۲ ةقرو) بجاحلا عفرو 2170/7 جاهبإلا : هيباتك يف يكبسلا نبا

 .177/؟ صيخلتلا .17/* داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رظنا

 نبال لوصحملا ۲۳٠/١. دمتعملا .۲۷۸ص ةلدألا عطاوق 5457١. - ۲۴۹/۱ ناهربلا

 -لوخنملا .177ص ةرصبتلا .۲۷ص عمللا 551١/١. مزح نبال ماكحإلا ."/ص يبرعلا

۷۰۹ 



000 

 ٠0/١". لوصألا ىلإ لوصولا ۷٠/١". يزارلل لوصحملا ۲۹/١. ىفصتسملا .44١ص

 حرش .؟١/5808 لوصفلا ماكحإ .١19ص يجابلل ةراشإلا .4"ه/5 يدمآلل ماكحإلا

 .410/6 ةضورلا رصتخم حرش ٥۸/۲. ديهمتلا ٤٤۹/۲. ةدعلا .۲۳۳ص لوصفلا حيقنت

 ةقرو) «(أ/١۹ ةقرو) بجاحلا عفر 5 جاهبإلا ٠١۱/۱. يسخرسلا لا

 حرش ۱ ريرحتلا ريسيت .9١٠ص ىلعبلا رصتخم .5*1/# طيحملا رحبلا .(ب/ ۲

 .580/؟ عماسملا فينشت 7.۸/۱ تومحرلا حتاوف .اهدعب امف r رينملا بكوكلا

 ناهربلا يف هركذ ءعوضوملا يف ًاسيفن ًاثحبو ًاليصفت نيمرحلا مامإل نإ :انلق نأو قبس

 نممو «هبهذمل امهلقن ءانثأ مهولا يف بجاحلا َنباو ّيدمآلا عقوأ 745 0١

 ةقرو) 20/47 ةقرو) بجاحلا عفرو 010/7 جاهبإلا :هيباتك يف يكبسلا نبا امهمهو

 مامإلا نع لقنلا نأ ملعاو» :([/45 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .(ب ۴

 .«..دعب هيف ام ققحأ انأو ءرظن هيف

 ىكح نأ دعب لاق نيمرحلا مامإ نأ ملعاف» :(ب/4؟ ةقرو) بجاحلا عفر يف لاقو

 سئيي نأ ةلأسملا هذه يف رظانلا قحو» :(؟١/9 ناهربلا) عمجلا لقأ يف نيبهذملا

 لاق مث هعفدو نينثاب نيلئاقلا دنتسم ركذ مث .«اهلمكتسي مل ام اهازغم ىلع روثعلا نم

 ىلع ةعوضوم ةلأسملا هذه :انلق ؟نآلا لا امف :ليق نإف» 5141/١(: ناهربلا)

 در زاوج يف اَنْعِحوُر نإو «قبس ام انراتخم يف هانعم ظفللا قلطمف «نيممعملا يأر

 راص نإ :لوقنو يدانن كلذ دنعف «ةثالث وأ ع نينثا ىلع تاصصخملا مايق دنع ظفللا

 دقف ءاذه عنمن ال نحلف «نينثا ىلإ صيصختلاب ظفللا ىنعم در عنتمي هنأ ىلإ نورئاص

 ةثالثلا نيب كلذ عم يوسن ال نحنو «لاجرلا لبقأ :لوقيف ؛نالجر لجرلل ودبي

 01 ناهربلا) لاق مث .«نينثا ىلإ درلا نم نوهأ ةئالثلا ىلإ راو «نينثالاو

 نينثا ىلإ درلا نم دعبأ هنكلو ءًاضيأ ًاعدب سيل دحاو لجر ىلإ درلا نأ هارأ يذلاو»

 ‹عمجلا لقأ لولدم يف ملكتي مل هنأ :همالك لصاحو .اذه ريرقت يف عفدناو . ؟ريثكب

 ىلع :ليق «ثالثلا ىلإ صصخ ام :لاقف ءهيلإ صيصختلا ءاهتنا زوجي اميف لب

 لزانت نإف كلذ ىلع لدي ليلد نم ةوق ديزم جاتحا نينثا ىلإ لوانت نإف «قالطإلا

 نأ هنم مهفأ انأو .همالك لصاح اذه .لكلا زاوج عم ىرخأ ةدايز ىلإ جاتحا كلذ ىلإ

 دري مل كلذلو ؛يعفاشلا بهذم وه امك ةثالث هلقأ نأ :عمجلا ةلأسم يف هرايتخا

 ىلإ صيصختلا ءاهتنا زوجي كلذ عم هنإو «نينئالاب لئاقلا ىلع در امنإو «هيلع

 .هأ . (دحاو '
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 ناك نإ :'"ةَّحّصلاَو .0'2ةَقيِقَحْلا ُليِلَد َوْهَو ءُدِئاَّزلا ُقِبْسَي هلأ :انل

 هْيَلَع رکي ْمَلَو اهب ِساّبَع نبا ُلَالْدِيْساَو ©ِناَوَحَأ :ُاَرْمْلاَو ."””#ةَوخِإ هَل

 . ””ليِوأَتلا ىَلِ 8

 مسا هقالطإ دنع مهفلا ىلإ قبسي هنإ) :(/۹۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١(

 يف ةقيقح هنأ لدف ءةقيقحلا ليلد ‹مهفلا قبس : يأ وهو «نينئالا ىلع دئازلا عمجلا

 مل اًدَحَأ نف ءمهو هنأ كش الو «ريرقتلا اذه ىلع نيحراشلا رثكأ دري ملو «ةثالثلا

 ةقيقح هنوك يفن ىعدملا امنإ «هيلع لدتسي ىتح ىعدملا وه الو «ةقيقح هنأ يف عزاني
 ةقيقح نكي مل «ةثالثلا يف ةقيقح ناك اذإو :دازف اذه مهضعب رعشتساو «نينثالا يف

 ال نينثالا يف ةقيقح هنوكب لئاقلا نإف طقاس وهو .كارتشالا مزلي الإو «نينثالا يف

 نأ ىلع قرفلا تقفتا دقو .كرتشملا ردقلل هريغ دنعو هدنع وه لب ءًاكرتشم هلعجي
 :ليق ؟وه ام كرتشملا ردقلا كلذ نكلو .كرتشم ردق وهو ‹عمجلا ىمسم يف مالكلا

 ةعبرألاو ةثالثلا نيب كرتشم هنإ :دحأ لوقي ال كلذلو ؛ةئالثلا :ليقو «نانثالا

 باوصلا نيدلا دضع يضاقلا براقو «لكلا نيب كرتشملا ردقلل وه لب ءادعاصف

 ؛هنود دئازلا يف ةقيقح هنأ لدف ءدئازلا ىلإ مهفلا قبسل ؛نينثالا يف ةقيقح سيل :لاقف
 نم كلذ نأ ملس نإ ءنسح اذهو .هريغ ردابتي نأ زاجملا ةمالع نم نأ تملع امل

 توبثو نينثالا نع ةقيقحلا ءافتنا نم لك ىلع اليلد ريصيو .مدقت دقو «زاجملا تارامأ

 نايبو ءدعسلا ةيشاح عم ٠٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو ها .«زاجملا

 .178/7؟ رصتخملا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا .ًازاجم نينثالا ىلع عمجلا مسا قالطإ ةحص وهو (؟)
 .(أ/#8 ةقرو) بجاحلا عفرو 2١58/5 رصتخملا نايبو «دعسلا ةيشاح عم ۲

 .(سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف# :اهمامتو ١١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو» ۷۲/١: نآرقلا ماكحأل عماجلا ٍيف يبطرقلا مامإلا لاق (5)
 نوبجحي مأ نم وأ 31 نم وأ مأو بأ نم ًاثانإ وأ اوناك ًاتاركُد ادعاصف نيوخألا

 يف ةوخإلا نم نينثالا نأ سابع نبا نع يوُر ام الإ ءسدسلا ىلإ ثلثلا نع ألا
 .ها .(«ةثالث نم لق مألا ٌبجحي الو «دحاولا مكح

 ريرحتلا 507/١. يوغبلل ليزنتلا ملاعم 850/١. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظناو

 خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت .415/4 رانملا ريسفت 55١/4. روشاع نبال ريونتلاو

 ٤١/۲. سياسلا

 هّللا يضر سابعلا نبا لالدتسا» :(أ/#9 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )٠(

 نبا نأ كلذ هجو .ليوأتلا ىلإ لدعو ءهيلع ركني ملو «- ةيآلا يأ اهب امهنع

 ةبعش نع بئذ يبأ نب نلمحرلادبع ثيدح نم اوور ربلادبع نباو يقهيبلاو ةميزخ

 -ىلع لخد هنأ سابع نب هللادبع نع هيف ملكتم خيش وهو «سابع نبا ىلوم

 الكا



۳ 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 ت

 . ارم َنْوَعْدِف أب ور و ."”4َنوُعِمَتْسُم :م ْمُكَعَم اإ ان :اول :اوُل اا

 .04ةَعاَمَج اَمْهَقْوَف اَمَك [ب/40] / نالا :اوُلاَق

 ءسدسلا ىلإ مألا نادري ال نيوخألا نإ» :هل لاقف هنع هللا يضر نافع نب نامثع
 .ةوخإب اسيل كموق ناسل يف ناوخألاو (ةوخإ هل ناك نإف» :ىلاعت هللا لاق امنإ
 يف ىضمو سانلا هثراوتو «لبق ناك ارمأ ضقنأ نأ عيطتسأ ال :نامثع لاقف

 لب «نامثع هيلع ركني ملو «ةوخإ اسيل نيوخألا نإ :سابع نبا لاق دقف .راصمألا

 هلمحو هليوأت لدو «كلذ ىلع امهتقفاوم ىلع لدف «هركذ امب ليوأتلا ىلإ لدع

 سانلا لمع ضراعت الإو ءةحصلا ىلع سانلا ثراوتب ؛رهاظ فالخ ىلع مالكلا
 .ها.(ةيآلا عم

 ىربكلا هننس يف يقهيبلاو 8/4*2 هكردتسم يف مكاحلا ًاضيأ هاور سابع نبا رثأو

 سابع نبا نع سابع نبا ىلوم ةبعش نع ۲٥۸/۹ ىلحملا يف مزح نباو ء۳
 ش .امهنع هللا يضر

 هيفو ۸٥/٤: ١ ريبحلا صيخلتلا يف رجح نبأ لاق .يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص دقو

 .ها .«ىئاسنلا هفعض دقو «سابع نبا .ىلوم ةبعش هيف نإف ؛رظن

 يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ 57 يربطلل نايبلا عماج .175/5 صيخلتلا :رظناو
 ٠١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ ۷۳/١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ١

 .45/5 سياسلل ماكحألا تايآ ريسفت .41/4 رانملا ريسفت .1908/4 مزح نبال ىلحملا

 .(سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف# :اهمامتو ١١.. :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 ١5. :ةيآلا ءارعشلا ةروس

 . در ول لدب ادر ش «أ :ىف

 ريمضفا ١١8/14 ٠١4: ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا ةمالعلا خيشلا لاق
 .«ملع ةيعم ةيعملاو .نوعرف موقو نوراهو ىسوم ىلإ دئاع مكعم

 فاشكلا 1Y يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 41/١4. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 ءاوضأ .(أ/97 ةقرو) بجاحلا عفر ۳۸۲/١. يوغبلل ليزنتلا ملاعم .157/4 يرشخمزلل
 ."”59/5 ىطيقنشلل نايبلا

 .؛ةعامج امهقوف امف نانثا» : ةي هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم ىبأ نع
 817/١ (91/5) ثيدح ةعامج نانثالا :باب «ةالصلا ةماقإ باتك ىف هجام نبا هجرخأ
 )١( ثيدح ةعامج نانثالا :باب ءةالصلا باتك يف هننس يف ينطقرادلا هجرخأو
۱/۱ 

 اا



000 

(۲) 

(۳) 

 ت
 و واک

 2 2 ت 25 ~0 ءِ

 .ٍةَعللا آل عْرَّشلا فرعي ُهنأل ؛ةَليِضَملا يف َبيِجحَأَو

 o 01 و قفز هم اى" رس تك مسام .٠ سام وام 0 ¢ 5

 ."«ٌةوخإ ٍناَوَحألا»

 نع هدج نع هيبأ نع ةّلْيَلُعا ب فورعملا ورمع نب ردب نب عيبرلا قيرط نم امهالك
 .يرعشألا ىسوم يبأ
 بيذهتلا 547/١. بيرقتلا :رظنا .هحرج ىلع ليدعتلاو حرجلا ةمئأ قفتا اذه عيبرلاو

 ةياور) ۸۷/٤١ نيعم نبا خيرات ."8/؟ لادتعالا نازيم .۲۹۷/۱ نيحورجملا .""9/*

 حرجلا .(أ/89 ةقرو) بجاحلا عفر 4١. ص يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا .(يرودلا

 .4858/# ليدعتلاو

 .فيعض وهو «يرعشألا يسوم يبأ ثيدح نم ۳۴١/١ كردتسملا يف مكاحلا هاورو

 نبا ظفاحلا لاق .ناذألا باتك نم (ةعامج امهقوف امف نانثا :باب) يراخبلا هل مجرتو

 :اهنم «ةفيعض قرط نم درو ثيدح ظفل ةمجرتلا هذه» : ۱٤١/١ يرابلا حتف يف رجح

 ثيدح نم يوغبلا مجعم يفو ءيرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هجام نبا يف
 نم يقهيبلا يفو ءورمع نب هللادبع ثيدح نم ينطقرادلا دارفأ يفو ءريمع نب مكحلا
 ثيدح نم دمحأ دنعو «ةمامأ يبأ ثيدح نم ىناربطلل طسوألا ىفو «سنأ ثيدح

 اذه ىلع قدصتي ّلجر الأ» :لاقف هدحو ىلصي الجر ىأر ةي هنأ» :ًاضيأ ةمامأ ىبأ
 نود ةروكذملا ةصقلاو «ةعامج ناذه» :لاقف .هعم ىلصف لجر ماقف «؟هعم يلصيف

 .ها .(حيحص رخا هجو نم يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ «ةعامج ناذه» :هلوق

 .ها . «ةفيعض اهلك» : ۱۹۸/۲ ةيارلا بصن يف يعليزلا لاقو

 نع بيعش نب ورمع نع يصاقولا نلمحرلادبع نب نامثع قيرط نم ينطقرادلا هجرخأو
 .ثيدحلا كورتم ىصاقولا نكل .«ةعامج امهقوف امف نانثا :اعوفرم هدج نع هيبأ

 244 4" لادتعالا نازيم .؟ نيحورجملا .1#5 - ۱۳۳/٣۷ بيذهتلا :رظنا

 .الا/ص يئاسنلل نيكورتملاو ءافعضلا .(يرودلا ةياور) "55 ۲۸٦/۳ نيعم نبا خيرات

 5١5. ٤۲۱ص بلاطلا ةفحت ١158/5. ليدعتلاو حرجلا .(أ/#4 ةقرو) بجاحلا عفر

 .(ٍِفُْرُعِبا لدب «ُفْع» ش :ىف

 .الا؟ - ۷۱۱ص ىف هجيرخت قبس

 .ها.«ديز نع هظفحن ال اذهو» :(أ/#4 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 :لوقي ناك هنأ تباث نب ديز نع هدنسب ۳۳٣/٤ هكردتسم يف مكاحلا هجرخأ رثألا اذه

 باطخلا نب رمع انديس نع هوحن يورو .«ًادعاصف ناوخأ :برعلا مالك يف ةوخإلا»

 .ًاضيأ

 الل



 .اًراَجَم َرَحآلاَو َةَفيِقَح اَمُهَدَحَأ َداَرَأ : ٌقيِقْحَنلاَو

 .(ِنالِقاَع لاج الو «اًدولقاَع ِنالجَر ينَءاَج» : : لاق ال :اوُلاَق

 .ِظْمّللا ًةَروَص َنوعاَري مهنا َبيجأَو

 زاَّرلا

000 

00 

(۳) 

 . ٌةقيقَح : ُةلباَتَحْلا . يقابل يف اًراَجم َناَك ءٌّماَعْلا ٌصخ اَذِإ (ةَلَأْسَم)
 ا

 ْنِم ُلِقَتْسَي آل اّمب ٌصخ ْنِإ :نْيَسْحْلا وأ .رضصحنُم َرْيَغ ناگ ن نإ: ٌّي 0 0 هوس : ت يم م هت و وع 2

 يف بجاحلا نبا هبسن اذك .روهمجلا لاق هبو .يقابلا يف ًازاجم ناك ماعلا صخ اذإ
 .ةعيرشلا ردصك ةيفنحلا ضعب لاق هبو .مامهلا نب لامكلاو ٠١. 5ص ىهتنملا

 هراتخاو «ةيكلاملا نم ريثك ىلإ يجابلا هبسنو .ةفينح يبأ باحصأ نم نابأ نب ىسيعو

 .هنباو يلع يبأك ةلزتعملاو «ةيعفاشلا مهباحصأ ىلإ يكبسلا نبا هبسنو «يفارقلا مامإلا

 ىبأ يأر وهو «يدنهلا نيدلا يفصو «يواضيبلاو «بجاحلا نبا هراتخاو :لاق

 1 ۰ .ةلبانحلا نم باطخلا
 .775ص لوصفلا حيقنت حرش 701/١. لوصفلا ماكحإ .55/ داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 ٠۸/١. ريرحتلا ريسيت .۲۳۷ص لوصألا يف رظنلا لذب .188ص لوصألا نازيم

 عفر ٠١۲/۲ رصتخملا نايب ٠١5/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١٤/۲. جاهبإلا

 #/١151. رينملا بكوكلا حرش .۲۹/۳ طيحملا رحبلا .(ب/۹۳ ةقرو) بجاحلا
 .5608 ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا

 هب مزجو «ةلبانحلا رثكأ ىلإ ٠١١/١ رينملا بكوكلا حرش يف. راجنلا نبا هبسن اذك
 هبو .اذه ىلع لدي هللا همحر دمحأ مالك» :لاقو ٥۳۳/۲ ةدعلا يف ىلعي وبأ يضاقلا

 نم ريثك ىلإ يكبسلا نبا هبسنو «ةيكلاملا ضعبو «يسخرسلاك ةيفنحلا نم ريثك لاق
 نيمرحلا مامإ لاقو .غابصلا نباو «يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق هبو .ةيعفاشلا مهباحصأ
 لوختملا ىف ىلازغلا هلقنو .«ءاملعلا ريهامج بهذم وه» ٤١/١: صيخلتلا يف

 00 .هنع هّللا يضر يعفاشلا مامإلا نع 9١ص
 عمللا حرش .6١"ص لوخنملا ٠١/١. صيخلتلا .55/# داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 :5556"ص لوصفلا حيقنت حرش .5*/؟ ةدعلا 561١/١. لوصفلا ماكحإ ."* ١/4

 ٠۸/١". ريرحتلا ريسيت ١45/١. يسخرسلا لوصأ .ةهزنلا عم ٠٠۲/۲ ةضورلا

 حرش .۰ r طيحملا رحبلا .(ب/#9 ةقرو) بجاحلا عفر . ٠١٤١/۲. جاهبإلا

 #/١50. رينملا بكؤكلا

 ناو ٤۳۹/۲ ماكحإلا يف ٌّيدمآلا صاصجلا يزارلا نع بهذملا اذه ىكح دق
 نع القن مامهلا نبا هلع هركذو ‹رصتخملا يف انهو « ٦١۱۰ص ىهتنملا يف بجاحلا

 ٠٠۲/١. لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هراتخاو .ةيعفاشلا
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 ns “ءاشینإ وأ طْرَشب صح نإ :ىِضاَقْلا

 :لاقف بهذملا اذهب ٠٠٠/١ لوصألا يف لوصفلا هباتك يف يفنحلا يزارلا حرصي ملو

 .(ةقيقح صوصخملا ادع اميف ظفللا نإف»

 اذهو» :صاصجلا يزارلا ىلإ بسن ام نع ٠٠٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاقو

 .«فالخلا لحم وهو عمجلا لقأ ىقبي نأ دب ال هنأل ؛ًالقتسم ًابهذم دعي نأ يغبني ال
 .ها

 ٠٠۲/۱. لوصفلا ماكحإ 5980/١. صاصجلا يزارلل لوصألا يف لوصفلا :رظنا

 ريسيت .(ب/۹۳ ةقرو) بجاحلا عفر .6١٠ص ىهتنملا ٤۳۹/۲. يدمآلل ماكحإلا

 داشرإ .757/# طيحملا رحبلا ٠١5/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠۸/١. ريرحتلا

 .1905ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١١٠١. ص لوحفلا

 يف يزارلا رخفلا راتخاو 557/١. دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ لوق رظنا
 نيسحلا ىبأ لوق :راتخملاو» :لاق ثيح نيسحلا يبأ لوق ٠٤/١ لوصحملا

 1 ١ .مها. هللا همحر

 ةقيقح :يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو» :(ب/۹۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نم لقتسمب صخ نإو «ةياغ وأ ءانثتسا وأ ةفص وأ طرش نم لقتسي ال امب صخ نإ

 ًاروصنم هتيأر يذلا وهو ءهريغو يزارلا نيدلا رخف مامإلا هيلعو ءزاجمف عمس وأ لقع
 هنوك امهلوأ نإو «هيلوق رخآ هنأ ركذو ءيرزاملا ًاضيأ هنع هلقنو «يضاقلا مالك يف

 هنإ :لوقي يضاقلا :- بجاحلا نبا - فنصملا مهنم نورخأتملا لاقو .ًاقلطم ًازاجم

 .ها .«اهريغ الو ةفص ال ءانثتسا وأ طرشب صخ نإ ةقيقح

 لاق ثيح 1۷/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف تباثلاو ءحيحصلا وه يكبسلا نبا هلاق يذلاو

 نود ةلصفنملا ةلدألاب صخ اذإ ازاجم ريصي هنإ :هراتخن يذلاو» :ينالقابلا يضاقلا

 ريصي هنأب لوقلا انرصن انك دقو .ظافلألا نم هارجم ىرج امو ءهب لصتملا ءانثتسالا
 ةلدألاب هصيصخت دعب يقب اميف هب قلعتلا حصي هنأو .ناك ليلد يأب صخ اذإ ازاجم
 .ها .«ًازاجم ناك نإو ةلصفنملا
 نيبي ملو .ازاجم ريصي هنأب لوقلا ينالقابلل ۴١٠ص لوخنملا يف يلازغلا بسن دقو
 .هنع هعوجر

 ةقيقح :يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو» :(ب/۹۳ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نم لقتسمب صخ نإو «ةياغ وأ ءانثتسا وأ ةفص وأ طرش نم لقتسي ال امب صخ نإ
 ًاروصنم هتيأر يذلا وهو هريغو يزارلا نيدلا رخف مامإلا هيلعو ءزاجمف عمس وأ لقع
 هنوك امهلوأ نإو «هيلوق رخآ هنأ ركذو «يرزاملا ًاضيأ هنع هلقنو «يضاقلا مالك يف
 - صخ نإ ةقيقح هنإ :لوقي يضاقلا :فنصملا مهنم نورخأتملا لاقو .ًاقلطم ًازاجم
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 قفز
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  2 recorت اه 7 ت 7>

 ليِلَدب صح ْنِإ : ليقَو . "0ةَمِص أ ٍطْرَشِب ضخ نإ :رابجلادبع

 “يلع راّصتقالا ىف ل 01ج هِلُواَنَت يف ٌةَقيِقَح .

 .ها .«اهريغ الو ةفص ال ءانثتسا وأ طرشب

 لاق ثيح ٦۷/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف تباثلاو ءحيحصلا وه يكبسلا نبا هلاق يذلاو

 نود ةلصفنملا ةلدألاب صخ اذإ ًازاجم ريصي هنإ :هراتخن يذلاو» :ينالقابلا يضاقلا

 ريصي هنأب لوقلا انرصن انك دقو .ظافلألا نم هارجم ىرج امو «هب لصتملا ءانثتسالا

 ةلدألاب هصيصخت دعب ىقب اميف هب قلعتلا حصي هنأو .ناك ليلد يأب صخ اذإ ازاجم

 ١ .«ًازاجم ناك نإو ةلصفنملا

 نيبي ملو .ًازاجم ريصي هنأب لوقلا ينالقابلل ۴١٠ص لوخنملا يف يلازغلا بسن دقو

 .هنع هعوجر

 ٠٠۴١/١ لوصولا يف ناهرّب نباو 2157/١ دمتعملا يف نيسحلا وبأ هنع هاكح اذك

 يف انهو 2«6١٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «440/؟ ماكحإلا يف يدمآلاو

 عفر يف يكبسلا نباو ءريسيتلا حرشب ۳٠۸/١ ريرحتلا يف مامهلا نباو «رصتخملا

 هحرش يف دضعلاو ١7٠2ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو ء(ب/۹۳ ةقرو) بجاحلا

 .مهريغو ٠٠١١/١ رصتخملا ىلع

 ماكحإلا يف يدمألا هاكح اذك .لصفنا وأ «لصتا يظفل ليلدب صخ نإ ةقيقح :ليقو

 يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو ١٠٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲

 ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلاو 1 جاهبإلا يفو )ب4 ةقرو) بجاحلا عفر

 .لئاقل ةبسن ريغ نم «ريسيتلا حرشب ١

 .رهاظ فيرحت وهو .ةٌزاجم» لدب «ًازاجم» ش :يف
 عفرو 2١8/5 جاهبإلا يف يكبسلا نبا نيمرحلا مامإ رايتخا ىلإ هبسن اذكو

 ل ةبسن ريغ نم 04/۲ ىفصتسملا ىف ذ يلازغلا هركذو )ب4۳ ةقرو) بجاحلا

 هيلع راصتقالا يف زاجم «هلوانت يف ةقيقح وه :موق لاقو» :لاق ثيح هفعضو

 .ها .«فيعض اذهو

 نيمرحلا مامإ رايتخا هنأ ىلإ ريشي نأ ريغ نم سانل 540/7 ماكحإلا يف يدمآلا هبسنو

 يف زاجم ءهل ظفللا لوانت يف ةقيقح هنإ :لاق نم سانلا نموا :لاق ثيح ينيوجلا

 .هأ . (هيلع راصتقالا

 يف كرتشا هنأ كلذ يف هارأ يذلاو» رداهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق

 لوانت نأ زاجملاو ةقيقحلا كارت رتشا هجوو s6 اعيمج زاجملاو ةقيقحلا بجوم ظفللا

 هصاصتخاو «لوانتلا ىف ةقيقح هجولا اذه نم وهف یف ٌرّوجت ال تايمسملا ةيقبل ظفللا

 ظفللاو «بجاو' لمعلا نإ :لماكلا لوقلاف .ءزّوجتلا يف ةهج اهادع امع روصقو ءاهب

 .ها .«صاصتخالا يف زاجم «ةيقبلا لوانت ىف ةقيقح
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 ىِف ةَميِقَح هنأ َضْرَمْلا نال ؛اًكَرَتْشُم َناَكَل َةَقيِقَح َناَك ول :اَنَل

 .ٍذاَجَمْلا ٍرِئاَسَك ٍةَيِرَقِب ٌصوُصْحْلا :اًضْيَأَو ءِقاَرْعِتْسالا

 رر من و ر هل هم سلا مهرس درس و و م 24 سس
 .ٍهِرْيغ عم ناك هنأب َبيِجأَو . "0ةَيِقَح ناكف ؟ ياب لؤواتتلا : ةلباتحلا

 .ٍزاَجَمْلا يلد َُهَو ءٍَئيِرَقِب :اَنْلُك .ِةَقيِقَحْلا ُليِلَد َوُهَو ءُقبْسَي :اوُلاَق

 هاب "””تتيجأ . "”موُمْعْلا ىَنَعَم رهف ‹رِصَحْلم ريع َيَقَب اَذِإ : ٌيِزاَرلا

 . عيِمَجْلِل َناَك

 ُلاَجّوْلا» :وْحَن يِف اَرُّوَجَت ٌبِجوُي ٌةِقَتْسَي ال اَم َناَك ول : نْيَسْحْلا وُب
 و ُلْسُم» ل رحت َناَكَل ؛؛اوُلَخَد نإ ميت يِيَب مركو ر لش 3

 : وحلو ءاَّراَجَم ٍدْهَعْلِل زأ سجل (ُمِلْسْمْلا» :ٌوُحَن َناَكَلَو ؛اًراَجَم ٍةَءاَمَجْلِ

 (َنوُمِلْسُم١ يف اَواَوْلا» نأ َبيِجَأَو ام اما َنيِسْمَح الإ َدَنَس ةَنَس س فلاب

 ْنِإَو «ميْسُمْل» يِفف ماللار ُثِلَآلاَو ««بوُرضَما واوو برا ٍفِلَأَك

 :نيهجوب ةلبانحلا جتحا )١(

 .ةقيقحلا قيرطب صيصختلا دعب يقابلا لوانت دق صيصختلا لبق ظفللا نأ :امهدحأ

 .يقابلا يف ةقيقح نوكيف «قاب صيصختلا دعب لوانتلاو
 ىلإ قبسلاو .هيلع ظفللا قالطإ دنع مهفلا ىلإ قبسي صيصختلا دعب يقابلا نأ : يناثلا

 .ةقيقحلا ةمالع مهفلا

 عفر #/١170. رينملا بكوكلا حرش .0*/؟ ةدعلا .ةهزنلا عم ٠١١/١ ةضورلا :رظنا

 ٠١١۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١١/١. رصتخملا نايب .(ب/97 ةقرو) بجاحلا

 هفالخب حرص دقو «حيحص ريغ صاصجلا يزارلا نع لقن ام نأ ىلإ ةراشإلا تقبس (۲)
 صوصخمملا ادع اميف ظفللا نإف» :لاق ثيح ٠٠٠/١ لوصألا ىف لوصفلا باتك ىف
 .ملعأ لاو .هنع هريغو بجاحلا نبا هلقن امل ىنعم الف كك نمو .«ةقيقح

 .«بيجأ» لدب «بيجأو» أ :ىف (۳)

 .«نوملسم» لدب («نيملسم» شش : يف 2

 فلأ مهيف ثبلف هموق ىلإ ًاحون انلسرأ دقلو# :اهمامتو ١. :ةيآلا توبكنعلا ةروس (4)

 .(نوملاظ مهو نافوطلا مهذخأف ًاماع نيسمخ الا ةنس

 م - ۲٦۳/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ مالك رظنا (5)
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 . "”صيِصْخَتب س ُهَدْنِع َءاَنْثِتْسالا ن

 ىَلِإ اًرُّوَجَت ٌبجوُت ٌُةّيِظّْلل ألا ُنِئاَرَقْلا ٍِتناَك ْرَل :«"ةَيظْفَّللاب ٌُصّصَخُمْلا
 0 2.2 ا رو (8)

 فعضا وهو <

To orهَ  

 «كلذك :رابَجلا دبعو

 ورخا

 2395/؟ رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ ام و.«ناک» لدب «تناك» ش ءأ :ىف )١(

 ٠ .١١ا//؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 وبأ لاق ام لثم لاق ركب وبأ ىضاقلا» ٠١8/5: رصتخملا نع هحرش ىف دضعلا لاق (۲)

 «ًاماع نيسمخ الا ةنس فلأ»و «ملسملا»و «نوملسم» نوكي نأ مازلإ وهو ‹ نيسحلا

 نأ هققحيو «ليلدلا اهلوانتي الف «لقتسم صصخم اهنأك هدنع ةفصلا نأ الإ تازاجم

 مسجلا :وحن فوصوملا دارفأ لمشت دق ةفصلا نأ ليلدب ؛ةيظفل تسيل اهصيصخت

 .«ةفصلا نم ال جراخ نم ملعي كلذ نأ الإ لمشت ال دقو .ميدقلا عناصلاو «ثداحلا

 .ها

 رصتخملا نايب .اهدعب امف ۳۹/۲ صيخلتلا .اهدعب امف ٦٦/۳ داشرإلاو بيرقتلا :رظناو
 .(أ/٤۹ ةقرو) بجاحلا عفر ."/7

 هدنع ءانثتسالا نأ الإ ىنالقابلا ىضاقلاو نيسحلا وبأ هلاق املثم لاق رابجلادبع ىضاقلا (۳)

 هنإف ىنثتسملا فالخب ءمكحلا يف ٌصّصخملا يفاني ال ٌصّصخملا نأل ؛صيصختب سيل
 .مكحلا يف هنم ىنثتسملا يفاني

 حرش ٠۳۹/۲. رصتخملا نايب .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر 557/١. دمتعملا :رظنا

 ١٠١8/7. رصتخملا ىلع دضعلا

 تناك ول ةيظفللا نئارقلا نأب جتحا دقو .ةيلقعلاو ةيظفللا نئارقلا نيب قرفلاب لئاقلا وهو (4)
 .ًازاجم ًاماع نيسمخ الا ةنس فلآ وحنو «ملسملا»و «نوملسم» ناكل ازوجت بجوت
 لصتملا نأ ةهج نم هيلع سيقملاو سيقملا نيب عماجلا :هيف ليق امبر فعضأ وهو

 .هل هجو الف لاصفنالا يف لوقلا ميمعت ت امأو «مازلإلا ةروص هنإف «مالكلا نم ءزجلاك

 ىلع دضعلا حرش ٠٤١١. _ 5 لا نايب .(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا
 .8/7١١؟ رصتخملا

 امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هرخآ ىلإ» لدب ٠١۷/١ دضعلا حرش يف امك «خلإ» أ :يف ()

 ٠١۹/۲. رصتخملا نايبو ٤/(« ةقرو) بجاحلا عفر يف

 َنْيَب ىّدَس هَل ؛ُفَعْضُأ وهوا ش * :ةرابعو .(صيِصْخَتب ُفَعضَأ رهو أ ر ةرابع ن0(

 . وِرْيَغ و ٌلِقَبْسُمْلا
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 )ةر َىِتَب اهضْعَب رخ اذ ٌرصّنخا اَمَنِإَو داخلا ِراَرْكَتَك ماعلا : مامإلا

 r ق ىّتاَبْلا

 .اًعطَق رخ ًّصخ اذ  عيِمَجلا يف ڙهاظ َماَعْلا ن ؛ عْئَمْلاِ َبيِجْأَو

 ايضا 3 ص ٌرٌوَكَتْمْلاَو

 .as ( كمي صيِصْخُتلا دعب ما 0 ١

 .رهاظ فيرحت وهو .؛َيِقَبا لدب «اقب» أ :يف )١(
 ماعلا : - ينيوجلا يأ - مامإلا لاقو» :(أ/94 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (0)

 جرخ اذإف «رصتخا امنإو .مهرخآ ىلإ ورمعو «ديز :نيكرشملا ىنعمف داحآلا راركتك

 نكي مل ضعبلا تفذح اذإ داحآلا ريركت دنع كنأ امك «ةقيقح يقابلا يقب اهضعب
 اذإف ‹ عيمجلا يف رهاظ ماعلا نإف ءداحآلا راركتك هنوك نم عنملاب بيجأو .ازاجم يقابلا

 اصن يقابلا يقب ضعب جرخأ اذإف .صن رركتملاو .صيصختلاب ًاعطق صاخلا جرخ صخ

 .الصأ هعضو نع ريغتي مل يقب امف «ناک امك

 نع عفديل ؛حضويو ءطسبي حار مث ٠ . يدنع راتخملا وه نيمرحلا مامإ يأر نأ ملعاو

 ىلع دضعلا حرشو °14 ذي رصتخملا نايبو ¥ 00 ناهربلا :رظناو

 .دعسلا ةيشاح عم ٠١۸/۲ رصتخملا

 :ةلأسملا يف فالخلا ىنبم (۳)
 نأ يف فالخلا :فالخلا اذه ببسو» :۴٤۲ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا لاق
 هنكلو «مومعلاو صوصخلل عوضوم ظفللا نأ وأ «ةرهاظ باعيتسالا ىلع ماعلا ةلالد
 لمتحت ال هتغيص نأو ‹صوصنلا ةلالد مومعلا ىلع لدي وأ .رهظأ مومعلا يف

 .ها .«اهافن :ىناثلاب لاق نمو «ةقيقح وه :لاق لوألاب .لاق نمف .صوصخلا
 : فالخلا ةدئاف

 ةقيقح كلذ نإ E ةلأسملا لا هاه يف فالخلا ةدئاف نإ» :الاق امهنأ يزارلا
 .هيلع لدي ليلد ريغ نم ًادرجم هنم صخي مل اميف مومعلا ظفلب جتحي «يقابلا يف
 الإ يقب اميف صوصخملا مومعلاب جا اجتحالا هنكمي ال ًازاجم نوكي هنإ :لوقي نمو
 .ها يابا يف تبث نکس ذأ ىلع :يأ هيلع لدي ليلدب

 لوق ىلع ةعرفم ةلأسملا هذه نوكت نأ هبشي» : 147/5 جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق (4)
 .«ةلاحم ال انه هب جتحا كلذ ريغ لاق نم نإف ءزاجم صوصخملا ماعلا :لوقي نم
 .ها

 «نيبمبا لدب ' نيب أ : يف )هر
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 . لصتْمب ی مخ نإ : يحلل ألا َلاَقَو

 سيلف مّن نمو ءالمجم نوكي يقابلا نأ ىلع قافتالا لقت دقف مهبمب صخ اذإ امأ =

 .ةجحب

 ًاصيصخت صح ول ماعلا نأ ىلع لكلا قفتاو» :444/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .ها .«ةجح .ىقبي ال هنإف ٌالمجم

 يقب اميف ةجح نيبمب صيصختلا دعب ماعلا» : ٠ ۷٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا لاقو

 .«اقافتا ةجحب سيل لمجمبو «نيققحملا دنع

 لمجمب صصخملا امأل ٠١8/5 - ٠١9: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو

 .«قافتالاب ةجحب سيلف «هلوانتي ام لك هب دري مل وأ ءصوصخم ماعلا اذه وحن

 .ها

 دق اذهو» :لاق ثيح قافتالا اذه يف عزان ٠١١/١ جاهبإلا يف يكبسلا نبا نكلو

 زيجولا يف ناهرب نبا حرص دقف .ةعومسم ريغ ىوعد يهو قافتالا هيف ةعامج ىعدا

 مل صيصختلا هلخد اذإ ماعلا :هترابع نإف «مهبمب صخ اذإ ميف فالخلا لحم نأب

 .۲۳۳/۲ ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا :رظناو ها .«ًالمجم رصي

 ماعلا نأب لاق نم لوصألا ءاملع نم نإف ةعزانملا هذه يف قحلا يكبسلا نبالو

 ثيح ٠٤٤/١ هلوصأ يف يسخرسلا مامإلاك ًامهبم صصخملا ناك نإو ةجح ىقبي

 هقحل اذإ ماعلا يف هللا مهمحر انئاملع دنع بهذملا نأ يدنع حيحصلاو» :لاق

 وأ ًالوهجم صوصخملا ناك ءاوس صوصخلا ءارو اميف ةجح ىقبي صوصخ

 . ها . «ًامولعم

 نم حيحصلاو» :لاق ثيح رارسألا فشك عم ٤١١/١ هلوصأ يف يودزبلا مامإلاو

 .ها .«الزهجم وأ صوصخملا ناك ًامولعم صوصخلا دعب ةجح ىقبي ماعلا نأ انبهذم

 ةياهن عم ٠٠٠/١ تيخب خيشلل لوصولا ملسو 1/۲ عماسملا فينشت نشت :رظناو

 .لوسلا

 مامإو «۷۴/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا هراتخاو .روهمجلا بهذم اذه )١(

 يف يلازغلاو «147رص ةرصبتلا يف يزاريشلاو ۲۷١/١ ناهربلا يف نيمرحلا

 كسلا يف يدمآلاو ۱۷/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ٠٦/١ ىفصتسملا

 يف انهو «نيققحملا ىلإ هبسنو ۷١٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 2.2

 ء١/٤٤٠ جاهبإلا يفو «(ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نباو ءرصتخملا

 ١7/١ ريرحتلا يف ةيفنحلا نم مامهلا نبا هراتخاو ؛«ءاهقفلا مظعم لوق وهو» :لاقو

 حرشو ۷۲١/۲ عماسملا فينشتو 5:8/١*2 تومحرلا حتاوف :رظناو .ريسيتلا حرشب

 “/١151. رينملا بكوكلا

 =نإو «يقابلا يف ةجح ىقبي ءانثتسالاو «ةفصلاو «طرشلا لثم «لصتمب صخ نإ يأ (۲)
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 يف ًاضيأ بجاحلا نبا :يخلبلا ىلإ هبسن اذك يقابلا يف ةجح ىقبي ال لصفنمب صخ =
 عفر يف يكبسلا نباو 2875/5 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو .7١٠2ص ىهتنملا

 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ١45/5. جاهبإلا يفو «(ب/٤۹ ةقرو) بجاحلا

 لاق» : ٤٤٤/٣ يدمآلل ماكحإلا يفو ۰۱٤١/٣ رصتخملا نایب يف يناهفصألاو ۲

 صخ نإو .ةجح وهف ءانثتسالاو ةفصلاو طرشلاك لصتم ليلدب صخ نإ :ىخلبلا

 باوصلاو فيرحت هيف :يخلبلا :هيشحم بتكو .«ةجحب سيلف «لصفنم ليلدب
 .يخركلا

 يف نيسحلا وبأو .۱۸۷ص ةرصبتلا يف ٌيزاريشلا :يخركلا نسحلا يبأ نع هاكحو
 رظنلا لذب يف يدنمسألاو 1۷/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو 2555/١ دمتعملا

 لوصألا نازيم يف يدنقرمسلاو ۳۷١/١ جاهنملا حرش يف يناهفصألاو 25450 ص

 ففقذ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو 2١58/9 جاهبإلا يف يكبسلا نباو ۰۲۸۹ص

 .مهريغو

 يف عقوو» :- ١41/5 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 ءاخلاو «ةدحوملا ءابلاب  يخلبلاب افرحم مومعلا لئاسم يف بجاحلا نبا رصتخم

 هللادبع وبأ وهو .- ميج مث «ةنكاس مال مث «ةثلثملا ءاثلاب - يجلثلا وهو «- ةمجعملا

 هيبشتلا يف ثيداحأ عضي ناكو ءيأرلا باحصأ يبصعتم نم يجلثلا عاجش نب دمحم
 .هااهب مهبلثيل ؛ثيدحلا باحصأ ىلإ اهبسني

 مامإلا نع لوقنم لوقلا اذه نأ ىلإ ١١٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا راشأ دقو

 ةجح وهف ةفصلاو «طرشلاك لصتمب صخ نإ» :لاق ثيح .امهيلك يجلثلاو يخركلا
 نع روصنملا وبأ ذاتسألا هاكح .ًالمجم ريصي لب ءالف لصفنمب صخ نإو «يقب اميف
 .ها .2 ميجلاو ةثلثملاب - يجلثلا عاجشلا نب دمحمو «يخركلا

 نم يفنح هيقف «يخلبلا هللادبع وبأ «سابعلا نب لضفلا نب دمحم وه :يخلبلا -

 اهيف تامو «دنقرمس لخدف ءاهنم جرخأ مث «خلب نم هلصأ «ناسرخ خياشم ريهاشم

 ميعن وبأ هامسو .هيجوتلا يف ريثأتو «فيطل ظعوو «غيلب مالك هلو ءههالا9 ةنس

 هتمجرت رظنا .نيرخأتملا قرشملا ءامكح نم ۲۳۲/٠١ ءايلوألا ةيلح يف يناهفصألا

 .571/8 يلكرزلل مالعألا .١5؟ص ةيفوصلا تاقبط ۲۳۲/٠١. ءايلوألا ةيلح : يف

 هللادبع وبأ ءعاجش نب دمحم :مسا ًاقباس انرشأ امك لوصألا بتك ضعب يف دروو

 ؛ جلثلا عيب ىلإ سيلو «فانملادبع نب كلام نب ورمع نب جلث ىلإ ةبسن - يجلنلا
 هقفلا يف مدقملاو «هتقو يف قارعلا هيقف ناك ءدادغب نم اضيأ يفنح هيقف وهو

 ًادجاس ه751 ةنس ةأجف تام .لازتعالا ىلإ ليمي ناكو «ةدابعو عرو عم «ثيدحلاو

 -يف «ةبراضملا باتك»و رداونلا باتك»و 'راثالا حيحصت» باتك هل .رصعلا ةالص يف

 ىحح



 ‹ "'«َنيكِرْشُمْلا اوُلُئْفاَفط ك ُهْنَع اَئِبْنُم ُموُمُْعْلا َناَك ْنِإ :ٌيِرْصَبْلا لاَ

 ِنَع ُِبُْي ال ُهَّنِإَف ؛ "4ًةفراسلاو قراسلاو ك .ٍةَّجُحِب سيلف الإ

 ٍناَيَب ىَلِإ ٍرِقَتْفُم َرْيَغ َناَك ْنِإ :ٍراَبَجْلاَدْبَع .“زْزجلاَو "”ٍباَصّتلا

 رظنا .يجلثلا نبا :ًاضيأ هل لاقيو .هيف مالك ليدعتلاو حرجلا ءاملعلو .يفنحلا هقفلا
 .78/7 يلكرزلل مالعألا .هالال# لادتعالا نازيم .1۲۹/۲ ظافحلا ةركذت :يف هتمجرت

 يف ٠۳۲/١ هلوصأ يف يسخرسلا مامإلا هركذ يذلا وهو «يخلبلا هنأ هحجرأ يذلاو '

(000 

200 

(۳) 

(4) 

 ةنس ىفوتم يجلثلاو ء(ه۹١٠۳ ت) يرجهلا عبارلا نرقلا لهأ نم هنأ مومعلا باب

 نم - ةثلثملاب - يجلثلا نأ ٠۲۹ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا ركذ دقو .ه5

 عاجش نب دمحمو «نابأ نب ىسيع لاق» :لاق ثيح .ةجح ىقبي ال هنإ :نيلئاقلا
 ليلد ناك امفيك ةجح ىقبي ال هنإ :ثيدحلا باحضأ نم روث وبأو انباحصأ نم يجلثلا

 .ملعأ هللاو. .:صوصخلا

 ه :ةيآلا ةبوتلا ةروس
 ٠١. :ةيآلا ةدئاملا ةروس

 :عطقلا باصن هنمو «بجاولا هب قلعتي يذلا رادقملا وه :- نونلا رسكب  ُباَضْنلا

 .٠48ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا .هطورشب هتقرسب ديلا عطق بجي يذلا رادقملا

 وهو «ةداع لاملا هيف ظفحي ام انه وهو «نيصحلا ناكملا :- ءاحلا رسكب - ٌرْرِحلا

 .زرخُمْلا ءيشلا فالتخاب فلتخي

 .78١ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا

 ناك نإ :هللادبع وبأ خيشلا لاقو» ٠٠١/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ال طرشب هقلعت ابجوأو ماعلا مسالاب مكحلا قلعت نم اعنم دق طرشلاو .صصخملا

 هنإف ماعلا مسالاب هقلعت نم اعنمي مل نإو .هنع هب قلعتلا زجي مل ءرهاظلا هنع ئبني

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» :هناحبس هللا لوقب لوألا ّمسقلا لّثمو .هب قلعتلا حصي
 رادقمو ءزرحلا رابتعا ىلع ةلالدلا مايق نأل كلذو ء[٠4 :ةدئاملا] 4...امهيديأ

 ئبني ال يذلا زرحلا ىلع هعوقو يضتقيو ؛ةقرسلاب عطقلا قلعت نم عنمي قورسملا

 اولتقاف# :هناحبس هللا لوقب يناثلا مسقلل لّتمو .هب قلعتلا زجي ملف ءهنع ظفللا

 عنمي ال «ةيزجلا يطعم لتق نم عنملا ىلع ةلالدلا مايق نأل ؛[5 :ةبوتلا] «نيكرشملا

 .ها. «ةيزجلا طعُي مل ْنَم لتق نم هب قلعتلا عنتمي ملف .طرشلاب لتقلا قّلعت نم

 ««لْغُجْلااب فرعيو «يفنحلا يرصبلا هللادبع وبأ «يلع نب نيسحلا وه :يرصبلا -

 نب يلع يبأ نع مالكلا ملعو لازتعالا ذخأ .ةلزتعملا خويش دحأو «نيملكتملا خيش

 نم هريغ هغلبي مل ام هداهتجاو هدجب غلبو ‹يئابجلا مشاه يبأ نع هذخأ م اخ

 = فیناصت هلو .ًاليوط ًانمز يخركلا نسحلا يبأ سلجم مزال امك مشاه يبأ باحصأ
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 جاَّرْخِإ َلْبَق ٌرِقَتُْم هن نإ ؛ "”#ةّالّصلا ر بالخب ذالخب حب «؛نیکرشُملا» ك
 ۳ ه د 3 ىف قفز احلا

 عْمَجْلا لَا يف : ليهو . ضي
57 

(000 

(00 

 هيفا

 يلميو «مالكلاو هقفلا يملع يف ًامدقم ناكو «مالكلاو هقفلاو لازتعالا يف ةريثك =

 لوصألا حرش» يف ذ ًاريثك هنع لقن يذلا رابجلادبع يضاقلا خيش وهو .امهسرديو ءامهيف
 (ةعتملا ميرحت باتك»و «يخركلا نسحلا يبأ رصتخم حرشا :هبتك نمو .«ةسمخلا
 خيرات :يف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ :ليقو .ه "59 ةنس يفوت .«ةبرشألا باتك»و

 لازتعالا لضف .١١١ص ةلزتعملا تاقبطو قرف .58/# بهذلا تارذش .۷۳/۸ دادغب

 ."780ص ةلزتعملا تاقبطو

 .«ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو ًانسح سانلل اولوقو# :اهمامتو .87 :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 لبق ناك نإ رابجلادبع لاقو» :(ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 وهف هجارخإ لبق يمذلا يف نّيب هنإف ««نيكرشملا» ك نايب ىلإ رقتفم ريغ صيصختتلا
 نم ضئاحلا جارخإ لبق نايبلا ىلإ رقتفم هنإف (ةالصلا اوميقأو» :فالخب <

 .«يلصأ ينومتيأر امك اولص» :لاقو ب يبنلا نيب كلذلو ؛ظفللا مومع
 حرش ٠٤۴/١. رصتخملا نايب ٠٤٤/١. يدمآلل ماكحإلا 56-5 دمتعملا :رظناو
 .9/7١١؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 اميف زوجي الو ءعمجلا لقأ يف هيف كسمتلا زوجي :يأ عمجلا لقأ يف ةجح :ليقو
 .هيلع داز

 صيصختلا زوجي ال :لاق نم لوق نوكي نأ هبشي اذهو» :يدنهلا نيدلا يفص لاق
 .(ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر ٤٤٤/١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا .«عمجلا لقأ ىلإ
 عماسملا فينشت ٠٠١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . ٠٤٤/١. رصتخملا نايب
 فقمذ

 يف يدنقرمسلا هبسن ءًاقلطم صيصختلا دعب ةجح ىقبي ال صّصخملا ماعلا نأ : يأ

 يبأو «- ةثلثملاب - يجلثلا عاجش نب دمحمو «نابأ نب ىسيعل ۲۹۲ص لوصألا نازيم
 روث وبأو انباحصأ نم يجلثلا عاجش نب دمحمو «نابأ نب ىسيع لاق» :لاق ثيح روث

 ينيوجلا هبسنو ««صوصخلا ليلد ناك امفيك ةجح ىقبي ال هنإ :ثيدحلا باحصأ نم

 اذإ ام ةلزنم لزنيو ًالمجم ريصي هنأ :مهدارمو .ةلزتعملا ريهامجل ؟ا/ه/١ ناهربلا ىف

 خيشلا هلاق اذك .ليلدب الإ تامهبملا ةيقب يف هب لدتسي الف .ًالوهجم صوصخملا ناك

 .اهدعب امف 44/١ عمللا حرشو ۰۱۷ص عمللا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ
 لاق نمو نابأ نب ىسيعو «روث ابأ ۲۷١/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ مزلأ دقو
 ةقلعتملا ظافلألا عيمج نأ ًاعطق انملع» :لاق ثيح ةوقلا ةياغ يف مازلإب امهلوقب
 اًنِكُم هرمع بلاطلا ّبعوتسا نإو .ءصوصخلا اهيلإ قرطتي ةنسلاو باتكلا نم ماكحألاب
 - ملعن نحنو .صوصخلا هيلإ قرطتي ال يعرش ماع ىلع علطي الف < «ثيثحلا بلطلا ىلع
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 عَم ِةَباَحَّصل | ٍلآلْدَيْسِإ نِي َقَبَس اَم:اَنَل ."وجخب سیل : :ِرْوَن وُ َلاَقَو

 انف مرک ' الو «ميِمَت ينب ُمرْكَ» : لاق اذ هاب م املا :اًضْيَأَو « ٍصيِصْخُنلا

 1 .ُهٌواَمِب ّلضألا 4 : :اًضْيَأَو ءاًيِصاَع َّدُع كر

 ىَلَع هيَلألِد ىَلَع ةَفِوُقْوَم هلال ٌتَئاَكَل ءُ نک ملو : لِدُتْساَو

 َروَّدلا دأب بيِجَأَو كحق الإ TEE ؛ سك نإ هلال ؛ لاب مِزالاَر خلا
iw ِدَدَعَِل ؛ الَمُم اص اولا . الف ءَدَّنِعَمْلا فق ركب اَنََو مّدَقَتلا فقر مرلي امن 

 َوُه ِعْمَجْلا لك .ّدَقَ مَدَقَت امي َيِقَب اَمِل :اَنْلُق ي لك يفر يق ا يف ِِزاَجَ

 يأ - ةيونثم مهل تحال اذإ لمعلا نع نوفقي اوناك ام  ةباحصلا يأ - مهنأ ةرورض -

 .ها . «"صصخم رهظ وأ - ءانثتسا

 حرش .7١ص عمللا .۱۸۷ص ةرصبتلا ٠٠٠/١. دمتعملا ۲۷١/١ - ۲۷١. ناهربلا :رظنا

 رصتخملا نايب (ب/44 ةقرو) بجاحلا عفر ٤٤١/١. يدمآلل ماكحإلا 454/١". عمللا

 .۷۲۷/۲ عماسملا فينشت ١١9/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 7

 ناك «يبلكلا يدادغبلا روث وبأ «ناميلا يبأ نب دلاخ نب ميهاربإ وه :روث وبأ 8

 خالْسِم يف يدنع وه» :دمحأ مامإلا هنع لاق .ًاريخ اعرو ًاهيقفو «ًاليلج ًامامإ
 ىتح يأرلا باحصأ نم ناك .«ةنس نيسمخ ذنم ةنّسلاب هفرعأ «يروثلا نايفس

 راصو .ثيدحلا ىلإ يأرلا نع عجرو «هيلإ فلتخاف دادغب ىلإ يعفاشلا رضح
 ةنس يفوت .يعفاشلا نع ةميدقلا لاوقألا لقان وهو «يعفاشلا دنع لوق بحاص

 ۲۲/٠١". ةياهنلاو ةيادبلا 55/١. نايعألا تايفو :ىف هتمجرت رظنا .ه٠

 يكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ۲۹/١. لادتعالا نازيم .94/5 بهذلا تارذش
.V€/Y00  

 يف فالخلا ىلع تفتلي فالخلاو» ۲٤١: ص بهذلا لسالس يف ىشكرزلا لاق )١(
 نمف ؟ال وأ يناثلا يف ةقيقح نوكي له - صوصخملا ماعلا ةقباسلا ةلأسملا

 زوج ءقبس امب ًاديقم وأ ًاقلطم امإ اهتقيقح نع جرخي ال صيصختلا :لاق

 :اوفلتخا هتقيقح نع هجورخب لاق نمو .تايمسملا يقاب يف همومعب كسمتلا
 :هريغو ركب يبأ يضاقلاك نوققحملا لاقو ءهب كسمتلا نم اوعنتما ةلزتعملاف
 ريغ يف صوصخملا مومعلاب ءاملعلا كسمت دقو ءًازاجم تناك نإو اهب لدتسي
 ها .؟عضوم

 .«ٌنإفه لدب «ٌنالف» ش م :يف (۲)

 .«ٌرَوَذَق١ لدب «ٌرْوَد» سش :يف )۳(

 .«ام يف» لدب «اميف» ش ءأ :يف (54)
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 .َمَدَقَت ام [ب/41] / َعَم م كش ال :اَنلُق . كوُكْشَم َيِقَب امو 210 ثّوحَتُمْلا

 يف ٍلاَوُّسلِل ٌعِباَت ُهَئوُد ٌلِقَتْسُمْلا ُرِيَع ٤ ٍلِئاَّسلا ُتاَوَج (ُةَلَأْسَم)
 7 ِهِلْوَق لم ِلاَوُسب صاح ِبَبَس ىلع اعلا ."َناَمَتا ِهِموُمُع

2 

 ال اًروُهَط َءاَمْلا هللا َقَّلَخم : هلع اَضُي رْثب ْنَع َلْيُس اَّمَل '*ملَّسلا
 م

 2 7 عل

 ِرْيْغِب وأ چیر ْرَأ ُفَمْعَط وأ ُهَنْوَل َرّيَغ اَم اَم الإ آش َ] هسي

 )١( (َنّفَحَتُملا» لدب اَقّقَحُملا» ش :يف .

 نايب ىف امل قفاوملا وهو «ش ءأ :نم هتبثأ امو .«امو» لدب ؛امف» لصألا :يف (۳)

 ةقرو) بجاحلا عفرو ٠٠۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2148/7 رصتخملا
 .((/ة©

 .ةثداحلا وأ لاؤسلا رابتعا نودب ًاديفم ًامالك نوكي ال يذلا وه لقتسملا ريغ باوجلا
 .قافتاب اماع باوجلا ناك ًاماع لاؤسلا ناك نإف معن :لثم

 ماكحإلا .اهدعب امف ٠١١/١ يزارلل لوصحملا .اهدعب امف 3 41 دمتعملا :رظنا
 ةقرو) بجاحلا عفر ١ . ٠ جاهبإلا .؟١5 "ص لوصفلا حيقنت حيقنت حرش ٠ . 4" يدمآلل

 .158١/؟ رينملا بكوكلا حرش .؟١/51 ريرحتلا ريسيت 0 رصتخملا نايب ۵
 رصتخم ۱۹۸/١. طيحملا رحبلا عماسملا ٠ فينشت 584/١. تومحرلا حت

 031١٠١ ۱٤١۷. ص ر

 يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو . «ةي» أ :ةرابعو .ش :نم ةطقاس «مالسلا هيلع» ةظفل (6)

 ٠٠۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱٤۹/۲ رصتخملا نايب
 . «لاقف» ةدايزب «لاقف ةعاضب رثب نع لئس امل» ش ءأ :ةرابع (4)

 ةفورعم رثب يه١ 14/١: (عضب) ةدام يف ةياهنلا يف ريثألا نبا لاق :ةَعاَضُب رئب (©)
 اهيف ىقلي رئب يهو ها .ةاهرسك مهضعب زاجأو ءءابلا مضب ظوفحملاو «ةنيدملاب

 .«بالكلا موحلو ءُنْنَتلاو «ٌضّيِحلا
 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (0

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/48 ةقرو) بجاحلا عفرو ء١/۹٤1 رصتخملا
0 

 ءيش يف هرأ مل ظفللا اذهب ثيدحلا اذه» :56١5ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (۷)

 .ها .؟بتكلا نم

 اذه دري مل» :- ٠١١/۲ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن  ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 نع يذمرتلا هاور امهدحأ :نيثيدح نم بكرم اذه امنإو «ةعاضب ثيدح يف ءانثتسالا

 "ذه



02 

 ۇس

(1) 

(0 

 ةَوُمْيَم ٍةاَشِب رم (َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص] هنآ يور “ول اَمُك يلا

 .ءيش هسحني ال روهط ءاملا نإ» : ا هللا لوسر لاقف ؟نتنلا بالكلا موحلو

 ثيدح ةعاضب رثب ثيدح» :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع هريغ ركذو .نسح :لاقو

 . ا حيحص

 وأ ءهحير ريغي نأ الإ رهاط ءاملا نإ» :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع يقهيبلا هاور :امهيناث

 .«(هيف ثدحت ةساجن هنول وأ ءهمعط

 انسإ :يقهيبلا لاقو .نافيعض امهو «حلاص نب ةيواعمو «دعس نب نيِدشر ىلع هرادمو

 .هأ . يوق ريغ

 هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع يئاسنلاو «يذمرتلاو «دواد وبأ هاور يذلا امنإو

 ضيحلا اهيف ىقلي رئب يهو ةعاضب رئب نم أضوتنأ «هللا لوسر اي :ليق :لاق مهنع
 .؟ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ» : ةي هللا لوسر لاقف ؟بالكلا موحلو نتتلاو

 (55) ثيدح .ةعاضب رئب ىف ءاج ام باب ءةراهطلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأ دقف

 1 1 ه١

 ثيدح .ءيش هسجني ال ءاملا نأ ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 1 .«(نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .ة ه8 (55)

 دمحأ مامإلا هجرخأو ١74/١. ةعاضب رئب ركذ باب «هايملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 45 ۳۱/۳ هدنسم يف

 ١8( 1/١". 0*1 ثيدح ريغتملا ءاملا باب «ةالصلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 سجني ال ريثكلا ءاملا باب «ةراهطلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو

 ۲٥۷/۱ ۲٥۹۸. ريغتي مل ام هيف ثدحت ةساجنب

 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .ديجب سيل هطوقسو .ش «أ:نم طقاس «ول» فرح

 ةنوميم ةاشب ّرم مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور ول امك ةنيرق مث ١... :(تر/98 ةقرو)

 ببس ىلع دراو ماع ظفل هعوقو ريدقت ىلع هنإف رهط دقف غبد باهإ اميأ» :لاقف

 ؛هطخب ول :ةظفل فنصملا تبثأ اذكو «هعوقو ريدقت ىلع انلق امنإو «لاؤس ريغب صاخ

 متعتمتسا الأ» :لاقف ةنوميم ةاشب لب هرورم وه امنإ عقاولاو ءعقي مل كلذ نأل

 نم هيلع قفتم «اهلكأ مرح امنإ» :لاق .ةتيم اهنإ ءهّللا لوسر اي :اولاق «؟ اهباهإب
 ظفل «رهط دقف باهإلا غبد اذإ» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق سابع نبا ثيدح

 .فنصملا ركذ امك ارهط دقف غبد باهإ اميأ» :امهريغو يذمرتلاو دمحأ ظفلو «ملسم

 سيلو ول ةظفل فذح رصتخملا خسن ضعب يفو .هانركذ يذلا ريدقتلا ىلع هب ليثمتلاو

 .ها .«فنصملا لعف هايإو «تفرع امك قح اهتابثإف «ديجب
 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .9١٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/96 ةقرو) بجاحلا عفرو 2١49/9 رصتخملا
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 . 0رككألا 0ع ُهُموُمُع تعم چه دَ عب باَمِإ امي : لاَ

(00 

(0 
(۳) 

 .«رهط دقف باهإلا غبد اذإ» :لوقي ا هللا لوسر تعمس : لاق سابع نبا نع

 )٠٠١( ثيدح غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط باب ءضيحلا باتك يف ملسم هجرخأ

A27۸ 

 «تتامف ةاشب ةنوميمل ةالوم ىلع َقَّدُصُت» :لاق امهنع هللا يضر سابع نب نبا نعو
 ءةتيم اهنإ :اولاق «؟ متعفتناف هومتغبدف اهباهإ متذخأ اله» :لاقف اي هللا لوسر اهب مف

 ةراهط باب «ضيحلا باتك يف ملسم مامإلا ظفللا اذهب هجرخأ «اهلكأ م ْمُرَح امنإ» :لاق

 .۲۷۷ - )١١١  ٠١4( ۲۷٦/۱ ثيدح غابدلاب ةتيملا دولج

 هظفلو ۳۹/۳ غبدت نأ لبق ةتيملا دولج )١١١( باب «عويبلا باتك يف يراخبلا هاورو

 :لاق ءةتيم اهنإ :اولاق «؟اهباهإب متعتمتسا اله» :لاقف ةتيم ةاشب رم هيك هللا لوسر نأ

 باب ديصلا ىلع ةيمستلاو «ديصلاو أ متابنل باتك يف هاور كلذكو .«اهّلكأ م مرح امنإ»

 .1/5"77 ةتيملا دولج (۳۰)

 ١۷١. - ۱۷۱/۸۷ ةتيملا دولج باب «ةريتعلاو عَرَملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 )١15( ثيدح .ةتيملا دولج يف ءاج ام باب ءديصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

۹۸/۲ . 

 ۸٦/۲. ةتيملا دولجب عاتمتسالا باب «يحاضألا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 كالا ۳۹۹ ۳۹۰ ۳۲۹ ۳۲۷ للك ۰۲۲۷/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .777/6 يفو

 نب ةبؤر نب ريجب نب ٍنْرَح نب ثراحلا تنب ةنوميم نينمؤملا مأ يه :ةنوميم -
 رمتعا امل هال ةنس ةدعقلا يذ ىف هيي هللا لوسر اهجوزت .ةيلالهلا لاله نب هللادبع

 .«ةنوميم» :ِهلَي هللا لوسر اهامسف هَهََبا اهمسا ناك» :دهاجم لاق .ةيضقلا ةرمع
 :ىف اهتمجرت رظناو .اهنع ىلاعت هللا ىضر ةنس نونامث اهلو ءه١5 ةنس تيفوت

 1 .١/408؟ بيذهتلا ."948 - ۳۹۱/۲ باعيتسالا .994 ۔ ۳۹۷/٤ ةباصإلا
 ٠٤١۹/۲. رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ىلع» لدب «دنع» ش ءأ :يف

 ال ظفللا مومعب ةربعلا» :مهلوقب ةلأسملا هذه يف مهيأر نع لوصألا ءاملع ربعي
 نباو ءيدمآلاو «يزارلا رخفلاو «ينيوجلا نيمرحلا مامإ لوق وهو .«ببسلا صوصخب
 .مهريغو «يواضيبلاو «بجاحلا

 .١6١ص لوخنملا 1١١5/5. ىفصتسملا .154١ص ةرصبتلا 5617/١. ناهربلا :رظنا

 حرش ۲۷۲/١. يسخرسلا لوصأ .441/7 يدمآلل ماكحإلا ۱۲۹/١. يزارلل لوصحملا

 رصتخملا نايب .(ب/48 ةقرو) بجاحلا عفر .1917//؟ جاهبإلا ١". 8ص لوصفلا حيقنت

 طيحملا رحبلا 554/١. ريرحتلا ريسيت .۱۷۷/۳ رينملا بكوكلا حرش .187 - 3

 ما عماسملا فينشت . ۳ 5١٠8

 ففي



(1) 

(۲) 
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 )22(1 ت

 ُهقالخ ٌيِعِفاَشلا نَع َلِقُْنَو

 سدا م . - 2-0 & 8 ۲ 0 ا > م 2

 هفرس ىف یهو 73 4 | ةياك کک لوب ةباخصلا لالدټسا :اًمل

 يف ينيوجلا لاقو .ةيعفاشلا نم قاقدلاو «لافقلاو «ينزملاو ءروث ىبأو كلام لوق وهو

 نكل .هرصن مث .«هب هصاصتخا يعفاشلا بهذم نم اندنع حص يذلاف» ۲٠۴/١: ناهربلا
 اذه حصي نأ هللا ذاعمو» :لاقو كلذ ۲٦ص «يعفاشلا بقانم» هباتك يف ركنأ يزارلا رخفلا

 هللا همحر يعفاشلا لقي مل مث «ةصاخ بابسأ يف تلزن تايآلا نم ريثكو فيكو «لقنلا

 هنأ هنع دسافلا لقنلا اذه عوقو يف ببسلاو» :لاق مث .«بابسألا كلت ىلع ةروصقم اهنأ

 نوكي نأ زجي مل ةروصلا كلت نع لاؤسلا عقو امل هنأل ؛ىوقأ ببس ىلع هتلالد نإ :لوقي

 .ها.«ةجاحلا تقو نع نايبلا رخأت الإو ءهنع اباوج ظفللا

 يعفاشلا نإ :انباحصأ ضعب لاقو» :(ب/98 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 هسجني ال ءاملا» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق :لاقو «ةعاضب رثب ربخ يف هيلإ راشأ

 ىلع جرخ هنأ هرّثَك الو ٍرَمَث يف عطق ال» :مالسلا هيلع لاقو «هببس ىلع روصقم «ءيش
 باحصألا رئاسو ؛ةطوحم عضاوم يف نكت مل اهنأو «مهرامث يف ةنيدملا لهأ ةداع

 ىلع ليلد كانه نكي مل اذإ امأف ءاهيلع تلد ةلدأل ؛اذه يعفاشلا لاق امنإ :اولاق

 دقو «هنع لقنلا يف رهظألا وه اذهو .ميمعتلا ىلع ظفللا ءارجإ هبهذمف صيصختلا

 .ها .«هريغو 575(2ص) بقانملا يف يزارلا مامإلا كلذك هررح

 ٠٠٠/۳. طيحملا رحبلا 4١١. ص يونسإلل ديهمتلا .700 - 5 جاهبإلا :رظناو
 .801/؟ عماسملا فينشت

 5١١. ۔ ۲۱۰/۳ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا اهاكح ىرخأ بهاذم ةلأسملا يفو

 .فقولا بجيف ؛لكلا لمتحيو ضعبلا لمتحي هنإف .فقولا أ

 .الف «ةثداح عوقو نوكي نأو «هب صتخيف لئاس .لاؤس ببسلا نوكي نأ نيب ليصفتلا - ب

 هضراعي مل.نإو «هببس ىلع كلذ رصق «ببس الب ءادتبا جرخ مومع هضراع نإ  ج

 .همومعب ةربعلاف

 ببسلا نكي مل نإو «هب هصيصخت ىضتقا مكحلا يف ببسلا ركذ عراشلا ناک نإ د

 عماسملا فينشت يف يشكرزلا هاكح .همومع ىلع باوجلاف «لئاسلا مالك يف الإ

 .ناطقلا نبا نع القن ةريره يبأ نبا نع ۲

 ببسب انرتقم ناك ءاوس صاخ ببس ىلع دراولا ماعلا لثمب اولدتسا ةباحصلا نأ :يأ

 .هماكحأ مومع ىلع ال مأ

 .١١١/؟ رصتخملا دضعلا حرش .(س/96 ةقرو) بجاحلا ذر . ۱٥۲/۲ رصتخ | نايب : رظنا .

 (هللا نم ًالاكن ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو# :ىلاعت هلوق ىهو

 5٠[. :ةدئاملا]

A0 



 r سا مع #)١)( د ؟
 ecer 2")َناَوْفَص ِءادر وا کک لا

(1) 

(۲) 

 ءاهوحنو فيسلا ةبرض نم هبحاصل رتاسلا :َناَجَم هعمج .حتفف ءرسكب :ُنَجِمْلا

 .هوحنو سرتلاك
 .۷٠٠ص ءاهقفلا ةغل مجعم ۲٠٠/٤. (نجم ةدام) ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 .«مهارد ةثالث هنمث نجم يف عطق هب هللا لوسر نأ» :امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 ةقراسلاو قراسلاو# :ىلاعت هلوق )١7( باب ءدودحلا باتك ىف يراخبلا هجرخأ

 .17/8 ©... .امهيديأ اوعطقاف
 ٠١١۳/۳. (5) ثيدح اهباصنو ةقرسلا دح باب ءدودحلا باتك يف ملسم هجرخأو

 )٤۳۸١( ثيدح قراسلا هيف عطقي ام باب «دودحلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 . ٤/۷

 هدي تعطق قراسلا قرس اذإ يذلا ردقلا باب «قراسلا عطق باتك يف يئاسنلا هج رخأو

4 

 .4857/9؟ (5844) ثيدح ةقرسلا دح باب «دودحلا باتك ىف هجام نبا هجرخأو

 )5١( ثيدح عطقلا هيف بجي ام باب ءدودحلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 ”ثضلاذ

 مامإلا هجرخأو .1/*17؟ ديلا هيف عطقي ام باب «دودحلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .#15 ۸۲ ۸۰ 035 5/6 هدنسم يف دمحأ

 عماجلا 1۱۳/١. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ١144/6. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 .(أ/١4 ةقرو) بجاحلا عفر ٥1۷/۲. ريثك نبا ريسفت ٠١١/١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل
 ٠۹٩/۲. سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت

 نيثالث اهنمث يل ةصيمخ ىلع دجسملا يف امئان تنك :لاق ةيمأ نب ناوفص نع
 .عطقيل هب رمأف ي يبنلا هب َيِتأَف لجرلا ٌدِجَأَت ينم اهسلتخاف لجر ءاجف ءامهرد
 ناك الهف» :لاق .اهنمث ُهُئِسْنَأو ُهُعيِبأ انأ ؟امهرد نيثالث لجأ نم هعطقتأ :تلقف هتيتأف

 .«؟ هب ينيتأي نأ لبق
 (5884) ثيدح .زرح نم قرس نم باب .دودحلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأ

.oor/f1  

 - ٩۸/۸ نوكي ال امو ءًازرح نوكي ام باب «قراسلا عطق باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 لبق ناك الفأ بهو ابأ» :لاقف هنع تزواجت دق ءهّللا لوسر اي» :هل ةياور يفو ٠.

 . اڳ هللا لوسر هعطقف ؛؟هب يِنيِتأَت نأ

 (؟5480) ثيدح زرحلا نم قرس نم باب «دودحلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 ات

y4 



(1) 

00 

 .WD) م جماع )0 “لا
 0 ء' رخص نب ةَملَس يف ' راهظلا ةي

 ت ا

 ناطلسلا غلب اذإ قراسلل ةعافشلا كرت باب ءدودحلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 ۸۳٤/۲. (58) ثيدح

 سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت .1١51*/؟ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظناو
 . ١

 وبأ «يكملا «يحمجلا «يشرقلا بهو نب فلخ نب ةيمأ نب ناوفص وه :ناوفص -

 ءه١4 ةنس ليقو «نامثع لتق مايأ تامو «حتفلا لبق ملسأ .ةفلؤملا نم يباحص بهو
 .577/ ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .هنع هللا ىضر ةيواعم ةفالخ لئاوأ يف ه4؟ وأ
 1 .474/4 بيذهتلا بيذهت 51/١". بيذهتلا بيرقت
 .[؟ :ةلداجملا] (مهئاسن نم مكنم نورهظي نيذلا» :ىلاعت هلوق يهو

 نآرقلا ماكحأ :رظنا .يمأ رهظك ّيلع ِتنأ :هلوقب هيلع هتأرما لجرلا ميرحت :راهظلاو -
 خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت ."07/4 يوغبلل ليزنتلا ملاعم ١145/4. يبرعلا نبال

 .۲۹۷ص ءاهقفلا ةغل مجعم ٠١5/4. سياسلا

 اذك رخص نب ةملس يف راهظلا ةيآو» :(أ/45 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .دواد وبأ هاور هتأرما نم رهاظ هنأو رخص نب ةملس ثيدحو .فنصملا هركذ

 اهلوزن ببس امنإ «ةيآلا لوزن ببس وه سيل نكلو .هجام نباو «هنسحو يذمرتلاو

 ىلإ اهئيجمو ةبلعث نب كلام تنب ةلوخ هتجوز نم هترهاظمو تماصلا نب سوأ
 ءدمحأ هاور ةيآلا هللا عمس دق :لزنف ةلداجملا عوقو هيلإ يكتشت كي هللا لوسر
 .ها .«اقيلعت يراخبلا هاورو «دواد وبأو

 تنب ةلوخ ثيدح ةيآلا لوزن ببس امنإو» :755ص بلاطلا ةفحت ىف ريثك نبا لاق
 .ثيدحلا قاس مث ...ةبلعث نب كلام
 ةي هللا لوسر تئجف «تماصلا نب سوأ يجوز ينم رهاظ» :تلاق ةلوخ ثيدحو

 تحرب امف «كمع نبا هنإف هللا يقتا» :لوقيو هيف ينلداجي ب هللا لوسرو .هيلإ وكشأ
 هللاو هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق :نآرقلا لزن ىتح
 .ها.4[؟ ١. :ةلداجملا] «ريصب عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي

 )57١4( ثيدح راهظلا ىف باب .قالطلا باتك ىف دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ

0 1 1 
 76١. - ۹٤۲ص راهظلا يف باب «قالطلا باتك يف ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأو

 دقل «تاوصألا هعمس عسو يذلا هلل دمحلا» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 اهمالك ضعب يلع ىفخي ناكو ءاهجوز وكشت خلك هللا لوسر ىلإ ةلوخ تءاج
 هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق :لجو زع هللا لزنأف
 .««ريصب عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي هللاو

VY. 
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(¥) 

 .1584/5 راهظلا باب «قالطلا باتك يف ظفللا اذهب يئاسنلا هجرخأ

 ًاقلعم .«ًاريصب ًاعيمس هللا ناكو» (4) باب «ديحوتلا باتك يف يراخبلا هجرخأو
 .اهمسي ملو ًارصتخمو
 هلاجرو )5١517( 555/١ ثيدح راهظلا باب .«قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 ةَّمِصلا نب ناميلس نب رخص نب ةملس يباحصلا وه :رخص نب ةملس - .تاقث
 نم رهاظ .مهفلاح هنأل ؛يضايبلا :هل لاقيو «ناملس :هل لاقي «يجرزخ يراصنأ
 :يف هتمجرت رظنا .هراهظلا ثيدح الإ ًادنسم ًاثيدح هل ملعأ ال :يوغبلا لاق .هتأرما

 ١49/4. بيذهتلا بيذهت ١16١/4. ةباصإلا
 .[5 :رونلا] «مهسفنأ الا ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو» : ىلاعت هلوق يه

 قح يف فذقلا دح ماقم ةمئاق ‹نعللاب ةنورقملا «نيميلاب ةدكؤم ةداهش وه : : ناعللا

 .184/# يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظنا .ةجوزلا قح يف انزلا دح ماقمو «جوزلا
 ٠١۸/۳. سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت ۳۲٤/۳ - ۳۲١. يوغبلل ليزنتلا ملاعم
 .۳۹۲ص ءاهقفلا ةغل مجعم

 هلك لإ يبنلا دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ» :امهنع هللا يضر سابع نبا نع
 اذإ ءهللا لوسر اي :لاق ؛كرهظ يف ّدح وأ ةنيبلا» : هلي يبنلا لاقف .ءامحس نب كيرشب
 الإو ةنيبلا» :لوقي ةي يبنلا لعجف ؟ ةنيبلا سمتلي قلطني الجر هتأرما ىلع انّدحأ ىأر
 ئربي ام هللا نلزنيلف «قداصل ينإ قحلاب كثعب يذلاو :لاله لاقف «كرهظ يف 'دح

 نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو» :هيلع هللا لزنأو «ليربج لزنف .دحلا نم يرهظ
 .(نيقداصلا نم ناك نإ :غلب ىتح أرقف (مهسفنأ الا ءادهش مهل
 .4/5 «باذعلا اهنع أرديو# (*) باب ءرونلا ةروس ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 .150/# ةنيبلا سمتلي نأ هلف فذق وأ «ىعدا اذإ )5١( باب «تاداهشلا باتك يفو
 ۸٦/۲ (8ه5 )7884  ثيدح ناعللا ىف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 1 ١ ت41
 )۳١۷۹( ثيدح رونلا ةروس نمو باب «نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
0 1 
 )5١537( 558/١. ثيدح ناعللا باب «قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 ناكف» :هيفو هوحنب سنأ نع )١١( ١١4/6 ثيدح ناعللا باتك يف ملسم هجرخأو
 .«مالسإلا يف نعال لجر لوأ

 .هنيعب لجرب هتجوز لجرلا فذق يف «ناعللا باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .۱۷۳ ۔ ۱۷۱/١ ناعللا فيك باب يفو

 فرض



 هاب َبيِجَأَو .ٍداَهِتْجالاِب بَّبَسلا ٌصيِصْخَت َراَجَل ءاّماَع ناك ول :اوُناَق
 ْنِم َةَشَرْفَتْسُمْلا َةَمَألا َجَرْخَأ َةَقيَِح اأ َّنأ ىَلَع ءولوخدب عطَقْلِل ؛عئَمْلاِب مخا ا

 eens ؛ شارل دَلَوْلا موُمُع

(1) 

 ىلإ ءاج ىتح ينالجعلا رِمْيَوُع لبقأ .:لاق هنع هللا يضر يدعاسلا دعس نب لهس نعو
 ًالجر هتأرما عم دجو ًالجر تيأرأ ءهّللا لوسر اي :لاقف سائلا طسو ل هللا لوسر
 ؟لعفي فيك مأ ؟هنولتقتف هلتقيأ

 :لهس لاق «اهب تنأف بهذاف .ءكتبحاص يفو كيف لزن دق» :ِلك هللا لوسر لاقف

 .ثيدحلا قاسو .2..ِكي هللا لوسر دنع سانلا عم انأو ءانعالتف

 نم ۱۷۸/١ ناعللا دعب قلط نمو ناعللا (۲۹) باب «قالطلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ٠ .لیوط ثيدح
 :ىلاعت هللا لوق )١( باب ءرونلا ةروس ريسفت يف ءريسفتلا باتك يف ًاضيأ هجرخأو

 ۳/١. «مهسفنأ الا ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو»
 .110 - ۱۱۲۹/۲ (۳ ۔ ۱) ثيدح ناعللا باتك يف ملسم هجرخأو

 .1۷4/۲ (؟؟48) ثيدح ناعللا يف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 ٠١۷١/١. ناعللا ئدب باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .55ا/ل/١ (؟55١5) ثيدح ناعللا باب «قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 لدأ - سابع نبا ثيدح يأ لوألا ثيدحلاو» :۲۲۹ص ةفحتلا ىف ريثك نبا لاق
 .ها .«ملعأ هللاو .ةيآلا لوزن ببس ىلع
 ٠١/١. صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ #/*١75. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظناو

 ماكحألا تايآ ريسفت .8//5 ريثك نبا ريسفت ."98 274/6 يوغبلل ليزنتلا ملاعم
 ٠١۸/۳. .سياسلا خيشلل

 يراصنألا ىّلْعَأْلادبع نب زماع نب ةيمأ نب لاله ىباحصلا وه :ةيمأ نب لاله
 نآرق مهتبوت يف لزنو «مهيلع بيت يذلا ةئالثلا دحأ وهو «ًاردب دهش «يفقاولا
 .6847/56 ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا .هنع ىلاعت هللا يضر

 ىلإ ةعمز نب دبعو صاقو يبأ نب دعس مصتخا :تلاق اهنع هّللا يضر ةشئاع نع
 صاقو يبأ نب ةبتع يخأ نبا هللا لوسر اي» :دعس لاقف ءمالغ يف ةي هللا لوسر
 دلو «هللا لوسر اي يخأ اذه :ةعمز نب دبع لاقو .ههبش ىلإ رظنا ءهنبا هنأ ّيل دهع

 كل وه» :لاقف .ةبتعب اَنيِب اهبش ىأرف ههبش ىلإ لك هللا لوسر رظنف .يبأ شارف ىلع
 َرَي ملف ««ةدوس اي هنم يبجتحاو ءرجحلا رهاعللو «شارفلل دلولا «ةعمز نب دبع اي
 .اطق ةدوس

 -يفو ."8/“ يبرحلا نم كولمملا ءارش )٠٠١( باب «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 فضي



 نب "وللا ُدْبَع لاق ْدَقَو ."اَةَعْمَّر ِدَلَو يِف ِهِدوُرُو َعَم اَهَدَلَو ْقِحْلُي "هلق

 لوق (4) باب ءاياصولا باتك يفو .ه/“ تاهبشملا ريسفت (") باب يف ًاضيأ عويبلا =
 ...ثيللا لاقو )٥١( باب يزاغملا باتك يفو ۱۸۷/١. يدلو دهاعت :هيصول ىصوملا

 باب يفو ءةمأ وأ تناك ةرح شارفلل دلولا (۱۸) باب ضئارفلا باتك يفو . خلإ

 رهاعلل (۲۳) باب دودحلا باتك يفو ١١. :9/8 خأ نبا وأ ًاخأ ىعدا نم (؟8)
 هيخأ قحب هل ىضق نم (۲۹) باب ماكحألا باتك يفو .ًارصتخم ۲۲/۸ رجحلا

. 

 ۳١( ثيدح تاهبشلا يقؤتو «شارفلل دلولا باب ءعاضرلا باتك يف ملسم هجرخأو

 ا

 ۷٠۳١/۲. (۲۲۷۴۳) ثيدح شارفلل دلولا باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 ۱۸١/١. ةمألا شارف باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 )۲١( ثيدح هيبأب دلولا قاحلإب ءاضقلا باب ءةيضقألا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 ةفضان

 دمحأ مامإلا هجرخأو ٠١١/١. شارفلل دلولا باب «حاكنلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .۲۳۷ 2178/5 هدنسم يف

 . ؟ملف» لدب «ملو» ش : يف )۱(

 مومعلا نع ببسلا جرخي مل هنع هللا يضر ةفينح ابأ مامإلا نأ ةيفنحلا بتك يف يذلا قفز

 ًاشارف َةَمَألا ربتعي مل هنأل ؛مزالب سيل ةعمز نب دبع ةصق نم همزل امو .قيقحتلا ىلع

 سيل ديسلا ةوعد ريغب اهدلو بسن تبثي مل يتلا ةءوطوملا ةمألاف ءدلو مأ نكت مل ام

 .هدنع شارفب

 مدعل ؛كلذ لك» :تومحرلا حتاوف حرشب ۲۹١/١ توبثلا ملسم بحاص لاق

 «هدنع شارفب تسيل دلو مأ رصت مل ام ةمألا نإف «ةفينح يبأ بهذمب مهعالطا

 تناك نإو ءاهدلو ٌرعدملا ريغلا ةمألل جارخإ الف .«لوخدلا عرف جارخإلاو

 .ةءوطوم

 تومحرلا حتاوفو 2544 - ۲۹۸/۱ ريبحتلا ريرقتو 2558/١ ريرحتلا ريسيت :رظنا

 ين 58 ققحملا ةيشاح عم ١١١/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ء١

 .«ةعمز نب هللادبع» خسنلا عيمج يف (6)

 امنإو هللادبع فنصملا طخب عقوو» :(/45 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .هأ .«فاضم ريغ دبع وه

 يف روكذملا وه ةعمز نب دبع» : ۱٠١/١ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاقو

 :(ب/١؟* ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو .«وهس هللادبعو «ثيدحلا بتك

 -.وهس وهو «ريبكلا رصتخملا يف فنصملا طخب هتيأر اذكو ءرصتخملا خسن يف اذك»

 فقر



ror 

 ِهِشاَرِف ىَلَع َدِلُو «يبأ ِةَديِلَو ُنْباَو ءيِحَأ َوُه :َةَعْمَر

 ُعْنَم :ُهُنَدِئاَف :اْلُق .ُةَدِئاَف ٍبَبَّسلا ٍلْقَن يِف ْنَكَي ْمَل مَع ْوَل :اوُناَث
20 o 

 بيك ؛ ةَفِرْعَمَو : هِصيِصْخَت

 عي ْمَل .1ُتْيَّدَعَت آل هللاو» :"')َلاَقَف .«يِدْنِع َّدَعَت» :َلاَق ْوَل :اوُناَق

 .َداَرَو «ٌقَباَط :اَنْلُق .اًقِباَطُم ْنُكَي ْمَل مَع ول : اوُلاَق

 ٍروُهَظلا ِتاَوَمِل ؛ گلاب ِتاَراَجَمْلا ٍدَحَأِب اًمُكُح َناَكَل مَع مَع وَ :اوُلاَق

 َنيِرَم چرا 07 : الف . ةيِصوُصُنلاِ

 ال اًراَجَم ِهْيَيَنْعَم [/45] / ىَّلَع ٠ هقالطِإ حِصَي ب ُكَرَتُْمْلا (ٌةَلَأْسَم)

 .زاَجَمْلاَو 55 الوُلْدَم َكِلَّذَكَو .2"ةَقيِقَح

 ها ."ةفاضإ ريغب ةعمز نب دبع :باوصلاو =
 طخب عقو» : ٠١۷/۴ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن  ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 .طلغ وهو ةعمز نب هللادبع فنصملا

 ال بوصتمف «نبا» امأو .حتفلاو مضلا «دبع» يف زوجيو «ةعمز نب دبع :باوصلاو

 ربلادبع نبا ىكحو .ميملا نوكسب «ةعُمز»و .رمع نب ديز اي :مهلوق دح ىلع 8
 .ها .«اهحتف هريغ

 ةدوس وخأ .«يرماعلا يشرقلا سيق نب ةعمز نب دبع يباحصلا وه :ةعمز نب دبع -

 هنع هللا يضر ملسأ ةباحصلا تاداس نم - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةعمز تنب
 .885/4 ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا .حتفلا موي

 .(لاقف» لدب «لاق» ش :ىف 003

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو 2785/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لام هيلإو (؟)
 «(أ/۸۷ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا امهعبتو ءرصتخملا يف انهو 2.٠١9 ص

 .يلحملا حرشب ۲۹١/١ عماوجلا عمج يفو

 ىلع يلحملا حرش .9١٠ص ىهتنملا .184ص ةرضبتلا 575/١. ناهربلا :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش (أ/48 ةقرو) بجاحلا عفر 598/١. عماوجلا عمج

 رينملا بكوكلا حرش ٤۲۹/١. عماسملا فينشت .157/5 رصتخملا نايب . 1/7

 ۹ ١9#

 فرغت



 نَعَو ."'[ْعْمَجْلا] َّمَص ْنِإ َةَقِيِقَح حص :©"ةكرتُمْلاَو “”يِضاَقلا ٍنَعَو 52
 قل ِنِئاَرَقْلا ٍدّدَجَت دلع اًمِهيِف ڙهاظ ر

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(o) 

0) 

 آل :ليِقَو هَل هنأ ال داری نأ ځِصَي 1 ب :'"ُيياَرَعْلاَو (ه) هد ا وُب ت

 سيل يذلا فلتخملا امأف ...» 474/١: داشرإلاو بيرقتلا ىف ىنالقابلا ىضاقلا لاق

 ىلإ اهل راركت ريغ نم دحاولا تقولا يف اهب دصقلا ةحص يف فالخ ال هنإف داضتمب

 هلوقو «(ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو# :ىلاعت هلوق وحن كلذو «نيينعم

 نصبرتي# :ىلاعت هلوقو .«اورهطاف# :ىلاعت هلوقو (ءاسنلا متسمال وأ# :ىلاعت

 اذهب ملكتملا دصق ةحص يف ةغللا لهأو ةمألا نيب فالخ الو .ءورق ةثالث نهسفنأب

 .ها .«ةفلتخملا يناعملا وأ نيينعم ىلإ دحاولا تقولا يف هوحنو

 - ةروصلا هذه يف هزاوج يف ةغللا لهأو ةمألا نيب فالخلا يفن ينالقابلا يضاقلا ررك

 ضعبو يئابجلا مشاه يبأ نع فالخلا لقنب ضوقنم هنكلو « داضتملا ريغ يأ
 امف ۲۳۰/۱ ينيوجلل صيخلتلا .اهدعب امف 474/١ داشرإلاو بيرقتلا :رظنا .ةيفنحلا

 ٠١١/۲. طيحملا رحبلا 45/١. صاصجلا لوصأ 177/١. ىسخرسلا لوصأ .اهدعب

 .مهريغو رابجلادبع يضاقلاو «يئابجلاك ةلزتعملا خياشم ضعب لب .ةلزتعملا لك سيل

 .407/؟ يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ٠٠٠/١ يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا :رظنا

 . ۹١۱ص بجاحلا نبال ىهتنملا

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«عمجلا» لدب «عيمجلا» لصألا :يف
 نئارقلا نع هدرجت دنع هيينعم يف رهاظ كرتشملا ظفللا نأ يعفاشلا مامإلا نع لقت

 .هيينعم نم دحاوب ةصصخملا

 ًاقلطم درو اذإ كرتشملا مسالا : هنع هللا يضر يعفاشلا لاق» : ۷٤۱ص لوخنملا يف يلازغلا لاق
 ٠٠٠/١. ناهربلا : رظناو .ها .(ةنيرق هنم عنمي ملاذإ «هتايمسم عيمج يف ممع ءرقلاو نيعلاك

 حرش .(ب/۹۷ ةقرو) ء(أ/۹۷ ةقرو) بجاحلا مفر 5 يدمآلل ماكحإلا ۷٤/۲. ىفصتسملا

 ٤١١/١. فينشتلا .۱۳۷/۲ طيحملا رحبلا .7/*157 رصتخملا نايب . ۱۱۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 :نيئيش نيب كرتشملا مسالا نأ اندنعو» 01/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 الو «هب داري نأ ناكمإلا ىف زوجي ءًازاجم رخآلاو ةقيقح امهدحأ وأ «نيزاجم وأ نيتقيقح

 نيبو ضيحلاب ةأرملا دادتعا ةدارإ نيب سيل هنأ كلذ ناكمإ ىلع ليلدلاو .ةغللا يف زوجي

 مساب ًامّلكتم كلذب ديرملا نكي مل ول < ءامهعامتجا نم هعنمي ام رهطلاب اهدادتعا ةدارإ

 نأل ؛مسالا اذهب مّلكتملا مّلكت اذإ امهعامتجا نم عنمي ام امهيف نوكي ال نأ بجيف «ءرقلا

 الو ءًايفانت اهريغو تادارإلا بسكي ال ناك اذإ ءًاعنتمم عنتممب سيل ام لعجي ال مالكلا

NRهأ .ادقعلاو موا يف ا ف اتا يف موق كلذكو . 

Vo 



 نأ : ألا ٤ ”ِتاَْنإلا ال «ىفُنلا ىه روج 04 فو . داري نأ حصي 3 7 DJ Î) 5 وور ت ر رع م4 ال

 . يلع بم هييم ٍراَبيغاب ُهَعْمَج

 :هلاثم .عمجلل عضوي مل كرتشملا نأل ؛يعفاشلاو يضاقلل ًافالخ اندنع هيف مومعلا -
 .دعسلا بكوكلل :يرتشملاو «ةّمألاو ةنيفسلل :ةيراجلاو «ضيحلاو رهطلل :ءرقلا

 ىلع الإ اهتايمسم يف لمعتسي ًاعضو ظافلألا هذه تعضو ام برعلاو .عيبلا لباقو
 21518 - 8١ص لوخنملا :رظناو ها .«الف عمجلا ليبس ىلع امأ «لدبلا ليبس
 .۷۷  /١/؟ ىفصتسملاو

 «يئابجلا مشاه وبأو .«يخركلا نسحلا يبأ مامإلاك ةفينح يبأ باحصأ كلذ ىلإ بهذ )١(
 نباو «باطخلا وبأو ءىلعي وبأ ىضاقلا هراتخاو «ةلزتعملا نم يرصبلا هللادبع وبأو

 1 .نيرثكألا نع هاكحو «ةلبانحلا نم ميقلا
 وبأو ءمشاه وبأ :خويشلا لاقف» ۳٠١/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ءايشألا كلت ةرابعلا تدافأ ءاوس «كلذ نم عنملاب هللا مهمحر هللادبع وبأو ءنسحلا

 حاكنلاك .زاجملا ىلع اهضعبو ةقيقحلا ىلع اهضعب تدافأ وأ ءةقيقحلا ىلع اهلك

 نم عنملا يف هللادبع وبأ خيشلا طرشو .ةيانكو ازاجم دقعللو «ةقيقح ئطولل ديفملا
 ةرابعلا نوكت نأ :رخآلاو .ًادحاو ملكتملا نوكي نأ :اهدحأ :ةعبرأ اطورش كلذ
 ال نيفلتخملا نيينعملا دارأ نوكي نأ :رخآلاو .ًادحاو تقولا نوكي نأ :رخآلاو .ةدحاو
 .ها .هداري نأ زاج طورشلا هذه نم طرش مرخنا ىتمف .ةدحاو ةدئاف امهمظنت

 .407/؟ يدمآلل ماكحإلا ۷۲/١. ىفصتسملا .185ص ةرصبتلا ٠60/١". دمتعملا :رظنا
 حرش ١158. ص ةدوسملا ٠٠/١. ريرحتلا ريسيت . 2155/١ ٠١١ يسخرسلا لوصأ .

 /١19417. رينملا بكوكلا'

 امك ةيصولا باب يف «ةيادهلا» هباتك يف يفنحلا ينانيغرملا ققحملا ةمالعلا بهذ هيلإو (؟)
 1 491/١. عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا هنع هلقن
 :وحن عمجلا يف زوجي : 51/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا هركذ رخآ لوق كانهو

 ديدعت مكح يف عمجلا نأل ؛يفنلاو تابثإلا ءاوس ءدرفملا نود «ءارقألاب يدتعا

 .درفملا فالخب ىنعم لكب دارأو ءًاظافلأ ركذ هنأكف ءدارفألا

 نايب 1١. 75/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/۹۷ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو

 ١. 88ص ةدوسملا ١178/١. ريرحتلا ريسيت ١131/75. طيحملا رحبلا .15/5 رصتخملا
 .1931/ رینملا بكوكلا حرش 471/١. عماسملا فينشت

 .«ىلع» ةدايزب .«ىلع رثكألاو» ش :يف (۳)
 ىلع رثكألاو» :يكبسلا نبا لوقل هحرش دنع ٤۳۲/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق )٤(

 رابتعاب كرتشملا عمج يف فلتخا» :«هيلع ينبم .غاس نإ هيينعم رابتعاب هعمج نأ
 -ينبم هنإ :نورثكألاف .ةيراجو «بهذو «ةرصاب :هب ديرتو «ديز نويع :وحن هيينعم

A 



 .اًراَجَم داك اَمِهْيَلَع قلا اًدِإَف ءاَمْهُدَحَأ ُنِبْمَي هنأ : ِكَرَتْشُمْلا يف ا

 ةّصاخ اَمُهَدَحَأ اًديِرُم ناكل ٌةَقيِقَح ٍعوُمْجَمْلل ناك ول : ةكضلل يناّنلا
 و

 لكل ُهُواَقَب ال عم ِنَالوُلْدَمْلا َداَوُمْلا َنَأب َبيجأَو . لاحم َوْهَو ءِديِرُم َرْيَغ

 روو

 .ادّرفم

 هل عضو اَم رْیَع ىف ٌلاَمْعِتْسِإ اَمُهَل ُهُلاَمْعَيْساَف ُداَجَمْلاَو ٌةَميِقَحْلا 01

 .زاَجَمْلا ىَّنَعَم َوْهَو الو

 َرْيَغ الو هَل ْتَعِضُو ام اديِرُم دال ءاَمُهَل َّعَص ْرَ : ٍةْحَصلِل يالا

 الرا هل م
 ُهَل َعِضُو ام ٌديِرُم ُهّنَأِب بيجا .ُلاَحُم َوُهَو ءٍِديِرُم

 .ٌيِزاَجسَم

 َنوُلَصُي ُهَتَكِئالَمَو ةللا نإ 4ل ُدَجْسَي ةللا نأ رَت ملأ :ٌيِيِفاَّنلا

 يف عومجملاب انزوج هيينعم يف درفملا لامعتسا انزوج نإف ءدرفملا يف فالخلا ىلع
 يف عنملاب انلق نإو «هيف زوجي :لاق نم مهنمو .عنتما هانعنم نإو .هيناعم عيمج

 نأل ؛عومجملا عانتما درفملا عانتما نم مزلي هنأ ءرثكألا ةقيرط حيحصلاو .درفملا

 «عمجلا ةغيصب الإ هيلع ديزي الو ءدارفإلا لاح ظفللا هل عضو ام ديفي امنإ عومجملا

 ناک نإو «كلذك هعمج ناك هيينعمل ًالوانتم درفملا ناك نإف «ةصاخ ةرثكلا ةدافإ وهو

 .ها .«كلذك هعمجف امهدحأ الإ ديفي ال

 ىلع دضعلا حرش .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر .157/5 رصتخملا نايب :رظناو

 يلحملا حرش ۱۹٤/۳. رينملا بكوكلا حرش ١7/7. طيحملا رحبلا 1١7/7. رصتخملا

 رصتخملا نايب :رظنا .ًاقلطم هيينعم ىلع كرتشملا ظفللا قالطإ ةحصل يفانلا وه )١(
 1١١7/9 ١١١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو / 5

 يف نمو تاوامسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ» :اهمامتو .۸ :ةيآلا جحلا ةروس (۲)

 قح ريثكو سانلا نم ريثكو باودلاو رحشلاو لابحلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا

 .(باذعلا هيلع

 يف نم هل جس هلا نأ رت ملأ : ىلاعت هلوق : :امهدحأ نيذي ام يتمم يف كرتشملا روهظ

 -نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاوامسلا
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 َبيِجَأَو . راَمْعَيْسا ِةَكِئالَمْلا َنِمَو ُةَمْحَر هللا َنِم َيِهَو 41 يلا ىَلَع
 ربح ریت وأ ِفَرَّشلا ٍراَهْظِإِب ٌءاَئَيعالا : ٌةالَّصلاَو رحل : دوسلا داب

 رار واک هو رو ايو
 دقت ام ٌراَجَم هنأب وأ .هنراقي ام ام ِةَلالَدِل ؛فِذخ ٍلْعِف أ

(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(0) 

 وُمُعْلا يضفي 00 هب يوسي ال3 :ٌلْئِم (9اَواَسُمْلا ُىفَن ءَ (ٌةلأْسَم)

 .ةهبجلا عضو نيب كرتشم وهو «هركذ نم ىلإ دوجسلا دنسأ [14 : | جحلا] «سانلا

 .ها .«عوضخلا :مهريغ دوجتسبو «ةهبجلا عضو :سانلا دوجسب دارأو ءعوضخلاو
 ماكحأل عماجلا .8/4 يرشخمزلل فاشكلا 48/١7. يربطلل نايبلا عماج :رظناو
 ريثك نبا ريسفت .558 - ٤٤٤ص يواضيبلل ليزنتلا راونأ 54/١١. يبطرقلل نآرقلا
 يواصلا .۲۷۹/۳ يوغبلل ليزنتلا ملاعم .۳۹۷ "85ص بغارلا تادرفم 4
 نبا خيشلل ريونتلاو ريرحتلا .170/17 يسولألل يناعملا حور .41/# نيلالجلا ىلع
 ..۲۲۱/۱۷ روشاع
 .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .ه٦ :ةيآلا بازحألا ةروس
 هتكئالمو هللا نإ :ىلاعت هلوق» :(أ/48 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .رافغتسا ةكئالملا نمو «ةمحر هللا نم يهو ٥١[ :بازحألا] (ءيبنلا ىلع نولصي
 دحاولا ظفللا امهيلع قلطأ دقو .نارياغتم ناموهفم رافغتسالاو ةمحرلا :ينعأ امهو
 كلذكو «ةمحر هّللا نم ةالصلا نأ :ىرت امك رصتخملا يف عقو دقو «ةدحاو ةعفد
 لاحم وهو .ءاعدلا :ةغللا يف يهو «ةرفغم ىلاعت هنم اهنأ :حيحصلاو .هريغ يف عقو

 ىلاعت هللا نأل ؛ةمحرلا ىلع اهلمح نكمي الو «ةرفغملا ىلع تلمحف ؛ىلاعت هقح يف
 ىلع ةمحرلا فطعو ٠١١[. :ةرقبلا] #ةمحرو مهبر نم تاولص مهيلع كئلوأ» :لاق
 ىلاعت هقح يف ةليحتسم يهو «بلقلا ةقر ةمحرلا نألو ؛امهرياغت يف حيرص ة ةالصلا

 :ىلاعت هلوق رسف نمك ناك ءاعدلاب اهريسفت نم ًارارف ؛ةمحرلاب ةالصلا رسف نمف . .ًاضيأ

 .«لاحملاب لاحم هرهاظ ام رسف هنإف .سلج ٤[ :هط] (ىوتسا شرعلا ىلع نلمحرلا#
 .ها

 ماكحأل عماجلا . ٠ ۴ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ."5/١؟ يربطلل نايبلا عماج :رظناو
 يواصلا .5945/8 ريثك نبا ريسفت .541/# يوغبلل ليزنتلا ملاعم ۲۳۳/٠١. يبطرقلل نآرقلا
 نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا ./6/17؟ يسولألل يناعملا حور ۲۳۸/١. نيلالجلا ىلع
 .48/5؟ روشاع نبا خيشلل ريونتلاو ريرحتلا ."754/ يبلاعثلا خيشلل

 .رهاظ فيرحت وهو .«ةاواسملا» لدب «تاواسملا» ش «أ :يف

 - باحصأ ةنجلا باحصأو رانلا باحصأ يوتسي ال :اهمامتو ٠". :ةيآلا رشحلا ةروس

 .(نوزئافلا مه ةنجلا
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 .هِرْيَفَك ٍةَرِكَن ىَلَع يمت ا يضفي آل :َةَقيِنَح وُبَأ . امرك

 صاح “وجوب «اَاَواَسُمْلا َنِم مَعَ اًقَلَطُم ""ُكاَواَسُمْلا اولا
 ٌىمن عي مل اإ تاَبْنإلا يف كلذ داب َبيجأَو .صخألاب ُرِعْشُ ر ال ٌمَعَألاَو

 .اًَدَبَأ

 يفت يِف ولو 0 'ةاَواَسُم ْنِم 0 َّمَع ْؤَل :اوُناَق

 . اَهُّواَمِتْنا ُحِصَي 0ةاَواَسُم ىم اَمَّنِإ :اَنلُق .اَمُهْنَع [ب/45] / اَمُهاَوِس 1

 سالى ”ono 7 ت (1۰) وا | و "ةاَاَسُمْل 8 اق

 . «اهريغك» لدب «هريغك» ش : يف )۷

 .(ةنجلا باحصأو رانلا باحصأ يوتسي ال :ىلاعت هلوق لثم يف ةاواسملا يفن )۳

 يضتقي ةاواسملا ريغ يفن نأ امك ءهجو لك نم ةاواسملا يفن يأ «مومعلا يضتقي

 .۲۲۳/۱ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .4017/؟ يدمآلل ماكحإلا :رظنا .مومعلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١17/؟ رصتخملا نايب .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر
 ريرحتلا ريسيت ۲۸۹/١. تومحرلا حتاوف .185ص لوصفلا حيقنت حرش .؟

 VN 00 بكوكلا حرش ٠. ص ةدوسملا .0

 ۳۷۷/۲ لوصحملا يف يزارلاو ۸۷/۲ ىفصتسملا ىف و يلازغلا لاق هبو

 :رظناو .ةلزتعملا بهذم وهو لوسلا ةياهن عم نكذب جاهنملا يف يواضيبلاو

 ريسيت .١/584تومحرلا حتاوف .(أ/44 ةقرو) بجاحلا عفر 595/١. دمتعملا
 560/١. ريرحتلا

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسملا» لدب «تاواسملا» ش ءأ :ىف (۳)

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسملا» لدب «تاواسملا» ش ءأ :ىف (4)
 .«هجوب» لدب هجو نم أ : یف )هم

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسم» لدب «تاواسم» ش «أ :يف (5)
 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۷)

 7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ؛«5 رخل

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسم» لدب «تاواسم» ش «أ :ىف (۸)

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسملا» لدب «تاواسملا» ش ءأ 9 )4(

 امو .قاحللاو قايسلا هابأي رهاظ ٌفيرحت وهو .«مومعلل» لدب «مومعلاو» لصألا : يف )٠١(
 ةقرو) بجاحلا عفرو ء١/١1۷ رصتخملا نايب يف امل قفاوملاو «باوصلا وه هتبثأ
 ١١4/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب4

y4 



 . ٌبِلاَس ٌنئِئْرُج بجوُملا کلا یہ ضيِقَنَو ءصاّصِتخالا مَدَعِل ؛ ؛؟"1ةاَواَسْمب

 ْنِم اَم د ؛اَدَبَأ ْقُدْضَي مل الو «صوِّصْخْلِل ِتاَبْنِإلا يِف و (”ةاَواَسُمْلا ات

 بجوُمْلا ٌيِنْرَجْلا ضيِقْنَو ءاَمِهِيَعَت يف ْوَلَو 0 ةاَواَسُم يه اَمُهَِيَبَو الإ نیتیش
 . يتلا نم َموُمْعْلا أ : ُقيِقْحُملاَو . ٌتِلاَس 2

 مالكا ٍةَماَقِتْسال ؛ِتاَريِدْقَت َدَحَأ َلَمَتْحا ام َوُهَو :"””يِضَتْفُمْلا (ُةَلأْسَم)

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسمب» لدب «تاواسمب» ش «أ :يف )١(

 نيب قرفو .يئزجلا وهو لباقملا هنّيب رهاظ فيرحت وهو .«يلكلا» لدب «لكلا» أ: يف (؟)
 1 . ةقطانملا دنع مولعموه امك لكلاو يلكلا

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسملا» لدب «تاواسملا» ش ءأ :يف - (۳)

 .رهاظ ٌفيرحت وهو .«ةاواسم» لدب «تاواسم» ش ءأ :يف (4)

 ام :وهو  داضلا رسكب  يضتقملا» : ۱۷٤/١ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق ()

 تاريدقتلا عيمج رامضإ ىلإ هتماقتسا يف جاتحي هجو ىلع عقو ام ينعأ «لمتحا
 .ها .«هل مومع ال ءةلمتحملا

  داضلا رسكب - يضتقملا» :(ب ۹ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ةلأسملا هذه نع موق ربع دقو» :لاق مث «فنصملا طخب ةطوبضم اذكه اهتيأر دقو

 حتفب كلذو .هل مومع ال - ملكتملا قدص ةرورض زمضأ ام وهو  ىضتقملا نأب
 رثكأ مهو هل مومع ال هنأب نيلئاقلا نأل ؛ىلوأ اهنإ :لاقي نأ نكلو .داضلا

 هركذ .يناعملا يف هاوعد زوجي الف .قطنلا تامص نم مومعلا نأب اولتعا  انباحصأ

 ؟ال وأ ماع هنأ يف مهعازن عضوم وه يذلا نأ ىلع لدف .هريغو يناعمسلا نبا

 :لاقيو سكعي نأ نكميو ...«قوطنم هل رمضملا نإف .هل رمضملا ال ءرمضملا وه

 نإف ءظافلألاب صتخم مومعلا نأ هذه ةلاحلاو ءدري ال هنإف ؛ىلوأ رسكلاب وه
 ضراوع نم مومعلا ىري هنأل ؛كلذ ىنع فنصملاو .ظوفلم هميمعت ىعدملا

 .ها «ًاعيمج ظافلألاو يناعملا

 يضتقملا نأب :رصتخملا يف هريبعت امأو» :107ص لوصألا دئاوز يف يونسإلا لاقو

 ها. 1 ميقتسم ريغف «تاريدقت دحأ لمتحا ام وه (داضلا رسكي)

 - يضتقملا» :هلوق يوامربلا نع ۱۹۹/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقنو

 ًاضيأ هنع دّبعيو ؛فوذحملا ؛ كلذ وه : لا «رامضإلل جاتحملا 0 - رسكلاب

 «يناعملا يف هاوعد زوجي الف ظا ا نم مومعلا نوكب همومع 07 نم

 هتلالد يف جاتحملا «هب قوطنملا وهو  رسكلاب يضتقملا يف نوكي نأ لمتحيو

 .ها .(ةيفنحلا ضعب هروص امك ءرامضإلل
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 ظفللا وه  داضلا رسكب - ىضتقملا» : ١٠١ص لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لاقو

 تارمضم كانهو «ءيش رامضإب الإ ميقتسي ال ظفللا نأ ىنعمب «رامضإلل بلاطلا

 حتفب - ىضتقملا وه ريدقتلا كلذو ؟اهنم دحاوب ىفتكي وأ ءاهعيمج ردقي لهف «ةددعتم

 يراخبلل رارسألا فشكو ٠٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو ها .2 داضلا

 . ١14/1

 ةدحاوب مالكلا ميقتسي تاريدقت ةدع لمتحي ماقملا ناك ول اميف نويلوصألا فلتخا

 .؟اهنم دحاو ردقي وأ ءدارفألا كلت معي ام ردقيأ ءاهنم

 ناك هتوبث نأل كلذو ؛ ىضتقملل مومع ال هنأ ىلإ مهريغ نوريثكو ةيفنحلا ةماع بهذ

 ًاعرش الو ٌةغل هتابثإ حصي مل هنودب مكحلل اديفم مالكلا ناك اذإ ىتح ةرورضلل

 ماد ام هيف مومعلا تابثإل ةجاح الو اهردقب ةرورضلا ردقتلف ةرورضلل ناك اذإو

 الف  مالكلا ةماقتسا وهو - ةرورضلا عضوم ءارو اميف ىقبيو «هنودب اديفم مالكلا

 .مومعلا هيف تبثي

 ناك اذإ ىتح «ةرورضلاو ةجاحلل ىضتقملا توبثا ۲٤۸/١: هلوصأ يف يسخرسلا لاق

 تباثلاو ءًاعرش الو ّةغل ىضتقملا تبثي ال ىضتقملا نودب مكحلل اديفم صوصنملا

 ديفم مالكلا نإف «ىضتقملل مومعلا ةفص تابثإ ىلإ ةجاح الو ءاهردقب ردقي ةجاحلاب

 اميفو «قمرلا دس وهو ءاهردقب ردقتت ةجاحلل حيبأ امل «ةتيملا لوانت ريظن وهو «هنودب

 فالخب «هيف ةحابإلا مكح تبثي ال عبشلا ىلإ لوانتلاو لّومتلاو لمحلا نم كلذ ءارو

 هريغو «لوانتلا مكح يف رهظي ةيكذلا لح ةلزنمب نوكيف «هسفنب لماع هنإف صوصنملا
 .ها . «اقلطم

 ام اذهو ءًامومع ىضتقملل اولعجو ءدارفألا كلت معي ام ردقي هنأ ىلإ ةعامج تبهذو

 هللا يضر يعفاشلا مامإل ىضتقملا مومعب لوقلا بسن دقو ء(ىضتقملا مومع» ىمسي

 مكحلا ناك ىتح «هب مكحلا توبث يف صوصنملا ةلزنمب ىضتقملا نأل كلذو ؛هنع

 لعجيف ءهيف مومعلا ةفص تابثإ يف كلذكف «سايقلاب ال صنلاب تباثلاك هب تباثلا
 .صوصنملاك

 مامإلل ىضتقملا مومعب لوقلا ةبسنب مزجلا ةيعفاشلا لوصأ بتك نم يدي نيب اميف رأ مل
 حيولتلا يف ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا هركذ ام الإ مهللا ءهنع هللا يضر يعفاشلا

 يعفاشلا ىلإ ىضتقملا مومعب لوقلا بسني دقو» :لاق ١ حيضوتلا ىلع

 :لاق ۲۷۹ص لوصألا ىلع عورفلا جيرخت يف يناجنزلا هركذ امو .«هللا همحر

 معي هنأ ىلإ هنع هللا يضر يعفاشلا بهذو)

 يعفاشلا مامإلل لوقلا اذه ةبسنب عطقلا ةيفنحلا لوصألا بتك يف روكذملا نأ ريغ

 .هنع هللا يضر
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 و 5 ”وروُهظك ناک لیل ؛ءاَمُدَحَأ َنَّكَعَت اذِإ كَ
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() 
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 يلع ِهِلْوَقِب 8

 . ن اًيْسّملاَو 121 يتم نع عفر : : ملل

 ىضتقملا نأل ؛مومع ىضتقملل :يعفاشلا لاقو» ۲٤۸/١: هلوصأ يف يسخرسلا لاق

 ال صنلاب تباثلاك هب تباثلا مكحلا ناك ىتح هب مكحلا توبث يف صوصنملا ةلزنمب

 .ها.«صوصنملاك لعجيف هيف مومعلا ةفص تابثإ يف كلذكف «سايقلاب

 .ها.«مومع هل ىضتقملا يعفاشلا دنعو» :"۸٠ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاقو

 لاقو ءاندنع هل مومع ال ىضتقملا نأ ملعا» ٠٠١/١: رارسألا فشك يف يفسنلا لاقو

 .ها.«مومع هل : يعفاشلا

 الو :يفسنلا لوقل هحرش دنع ۳۹۸/١ رانملا ىلع راونألا رون يف يوهيملا لاقو

 ال ىنعم ىضتقملاو ءظافلألا ضراوع نم صوصخلاو مومعلا نأل ؛«اندنع هل مومع
 فوذحملاك هدنع هنأل ؛صوصخلاو مومعلا هيف يرجي هللا همحر يعفاشلا دنعو «ظفل

 .ها .«ماكحألا نم ريثك هيلع عرفتي «هنيبو اننيب فلتخم ريبك لصأ اذهو ءردقي يذلا

 ماكحإلا ."87/1 يزارلل لوصحملا 11/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 لوصأ نع رارسألا فشك /۲٤۸. يسخرسلا لوصأ .ه١/۱۷ ةدعلا ٤٥۹/۲. يدمآلل
 رارسألا فشك ۳٠۸. - ۳۰۷ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم 1١48/١ 15١. يودزبلا
 نايب .(ب/٩۹۹ ةقرو) بجاحلا عفر .راونألا رون حرش عم 10١0 ۳۹۸/۱ يفسنلل

 ٠٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟”١/98 حيضوتلا ىلع حيولتلا .174/7 رصتخملا

 ىلع عورفلا جيرخت ۲٠٠. - ۱۹۹/۳ رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم - 1١5
 دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ .١١١ص لوحفلا داشرإ .۲۷4ص ىناجنزلل لوصألا

 ىمالسإلا هقفلا ىف صوصنلا ريسفت .اهدعب امف ٤١٠٠ص ءاهقفلا فالتخا ىف ةيلوصألا
 ينيردلا .يحتف روتكدلل ةيلوصألا جاهنملا .اهدعب امف 550/١ حلاص بيدأ روتكدلل
 .اهدعب امف ۷٤۳ص

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 1 ٠٠١/۴. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2174/6 رصتخملا
 هنإف ءريدقتلل ةحلاصلا رومألا دحأ نّرعت ىلع ليلدلا لد اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 4ةتيملا مكيلع تمرح# :ىلاعت هلوقك كلذو ءًاصاخ مأ ًاماع ناكأ ءاوس «نيعتي

 ماق دق هنإف ؛[7 :ءاسنلا] «مكتاهمأ مكيلع تمرح# :ىلاعت هلوقكو ء[۳ :ةدئاملا]

 .ءطولا :ةيناثلا ةيآلا يفو ءلكألا ميرحت :ىلوألا ةيآلا يف دارملا نأ ىلع ليلدلا

 ريسفت .1504١ص ةيلوصألا دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ .١١١ص لوحفلا داشرإ :رظنا

 1 551/١. صوصنلا
 .«مالسلاو ةالصلا هيلع» أ :يفو «؛ةي» ش :يف
 -أطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ» :لاق ةي يبنلا نع امهنع هّللا يضر سابع نبا نع
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 . ِءاَنْعِتْسالا َعَم ّريضأل : ٌعيِمَجْلا رمضَأ ْوَل :اَنَل

 .«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو -
 ثيدح يسانلاو هركملا قالط باب «قالطلا باتك يف هننس يف هجام نبا هجرخأ

 )5١44( 04/۱ ` ١

 .ها .«ديج هدانسإ» :۲۳۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 ىتمأ نع ىل زواجت هللا نإ» :لاق يي هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 ٠ ١ . ؛هيلع اوهركأ امو نايسنلاو أطخلا

 - ۱۷١/٤ هننس يف ينطقرادلا هجرخأو ۲۷٠/١. ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هج رخأ

۱ 

 هركملا قالط يف ءاج ام باب «قالطلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو
oN۰ ۰ .  

 ءأطخلا :ًاثالث ةمألا هذه نع هللا عفر» :لاق ةي هللا لوسر نع ةركب يبأ نعو
 نع ٤٤٠١/١ لادتعالا نازيم ىف ىبهذلا ظفاحلا هركذ .«هيلع نوهركُي رمألاو .نايسنلاو

 00 .يدع نبا

 اوهركتسا امو «نايسنلاو ءأطخلا يتمأ نع عفر» :ِلكك ميركلا لوسرلا لوق
 .(هيلع

 رومألا نم هيلع هّركُملاو «نايسنلاو ءأطخلا تاذ نم الك نأ ىلع ًةرابع «هرهاظب لدي

 نع ةموصعم تسيل ةمألاف ؛عقاولا قباطي ال رهاظلا ىنعملا اذهو .ةمألا يف عقي ال
 «ناسنإلا مزاول نم ٍيوامس ضراع نايسنلا كلذكو .اهيف عقاد أطخلا لب ٠ ًأطخلا

 ةيأ يف عقو اذإ اهنم الك نأ ًاسحو ةهادب مولعملا نمو .ًاهاركإ عقت د يتلا رومألا كلذكو

 .عفتري ال ةمأ

 وهو - ةي ميركلا لوسرلا نكل ؛عقاولل فلاخم اهعفرب فيرشلا ثيدحلا رابخإف
 ىنعملا ىلع دئاز ىنعم ًامدقم رّدقي نأ نّرعتف ءًاقدصو ًاقح الإ ربخُي ال موصعملا

 وهو ‹عقاولا قباطيو ع ميقتسيل ؛همزلتسيو هيضتقي هنكلو «هترابعب صنلا هيلع لد يذلا

 ءلطخلا مكح وأ مثإ يتمأ نع عفر :ريدقتلا يف ليق هنأكف .«مكحلا» وأ «مثإلا»

 وأ «- باقعلاب ةيورخألا ةذخاؤملا وه - مثإلاف اذه ىلعو .هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 ءعوفرملا وه - تافلتملا نع ضيوعتلاو «باقعلاب ةيورخألا ةذخاؤملا وه  مكحلا

 .اهيلع صوصنملا لاعفألا تاوذ سيلو

 روتكدلل ةيلوصألا جهانملا .دعسلا ةيشاح عم ١١/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

 يف فالتخالا رثأ .اهدعب امف 0854/١ صوصنلا ريسفت ٠۳١. _ "87ص ينيردلا يحتف
 ٠١١۷. ١ .68١©ص ةيلوصألا دعاوقلا
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 ومع ٠ ©"!َمِهِيَلِإ ٍبوُسْنَمْلا عْفَر ٍراَبِتْغاِب ِ؛اَمِهْيَلِ زاَجَم برق :اوُلاَق

 ؛ ىَلْوَأ ا 8 ِزاَجَمْلا يِف ٍراَمْصِإلا ٍرْيْغ تاب اب بيجا .اًمهياكح

 .ُليِلَّدلا ُمَلْسَيَك ءِناَضراَعت

 :اْلُق .ٍتاَمَّصلا ىم ««ٌناَطْلُس '"'اِدّلَبْلِل َسْيَل» :لْثِم یف ُفْدْعْلا :اوُلاَق

 4 ف ا

1 

 ْنِإ ٍلاَمْجِإلا ُموُرْلَو هَّنّيم نإ مُكَحّنلا نل ؛ٌعيِمَجْلا ُنّيعتي ُهكَعَتَي
 َناَكَف ؛ ؛ٍليِلَّدلا ةَمَلاَخُم ُريِثْكَتَو ءِراَمْضِإلا ٌةَداَيِز ميما َّنِم ا ا :اَنْلُق ا

4 

 رْفَأ ُلاَمْجِإلا

 ؛ هال وُعْفَم يِفَماَع .«ُتْلكأنِإ»َو تلك : ذئب (ةلشم)
 IEE 0 هٌصيِصْخَن لبق

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا لاق )١(
 يف عقو دق نايسنلاو أطخلا ىلإ يأ ؛امهيلإ بوسنملا عفر رابتعاب» هلوق» : ۲

 عفر رابتعاب خسنلا ةماع يفو «ديدس هركذ ام ىلع هانعمو فصولا قيرطب هتخسن

 برقأ نأ هانعم:ليقف .هريرقت يف نوحراشلا ريحتف «ةفاضإلا قيرطب امهيلإ بوسنملا
 ؛امهماكحأ مومع :وه امهيلإ بسن ام عفر رابتعاب امهتقيقح يفن ىلإ يأ ءامهيلإ زاجم
 امهدوجو لعجي هنأل ؛ةقيقحلا يفن نم دوصقملا ىلإ برقأ ماكحألا عيمج رامضإ نأل
 يفنو دحاو يفن نيب قرف الف «مزاوللا ماكحألاب ديرأ نإ :ليق ام عفدني اذهبو «مدعلاك

 هيجوتو «برقأ امهعفر نأ ملسن الف امهريغ ديرأ نإو .امهمدع ىلع ةلالدلا يف لكلا

 لصألا ةفلاخم ناك لقأ رامضإلا ناك املكف ءرثكأ رامضإلا ريغ زاجم نأ باوجلا

 ىلع لدي مالكلا رهاظ نإ :دارملا ليقو .انليلد ىقبيو «ناضراعتيف ىلوأ ناكف «لقأ
 ؛اهعيمج رامضإو «ماكحألا عفر ىلع لمحف ؛دوصقم ريغ وهو «نايسنلاو أطخلا عفر

 .مالكلا ةقيقح ىلإ برقأ نوكيل
 رامضإلا لصأ عفدي باوجلا اذهو .ًاحوجرم نوكيف لقأ رامضإلا زاجم نأ باوجلاو
 .رامضإلا لصأ عرف وهو ضعبلا وأ عيمجلا رامضإ ىلوألا نأ يف مالكلا نأ عم

 ةهج نم حوجرم وهف تركذ امب ًاحجار ناك نإو عيمجلا رامضإ نأب باجي نأ ىلوألاف
 .ها .٠..لصألا فالخ ىلع هنوك

 .«دلبلل» لدب «دلبلا يف» أ :يف (؟)

 يفنملا لعفلا» :هلوق يوامربلا نع ۲٠۳/۸۳ رینملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن (

 -حوأ «موقأ ال وأ «برضأ ال وأ .لكأ ال هللاو : وحن «نيمي يف عقو اذإ ىتح «معي له
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 . '")اًصيِصخَت لبق ل : َةَفيِنَح ب َلاَقَو

(000 

 الف معي ال وأ «لبقُي ءيشب هصيصخت ىونو «كلذ وحنو «تدعق امو «تلكأ ام

 :ًامزال وأ ًايدعتم لعفلا نوكي نأ امإ رظني ؟ لبقي

 «هب لوعفم هل زكذُي ملو ءىَمَن اذإف ءرثكألا دنع فالخلا هيف بصني يذلا وه :لوألاف

 :نابهذم هيفف

 .معي هنأ فسوي يبأو ءةيكلاملاو «ةيعفاشلاو ءانباحصأ لوق وهو :امهدحأ

 .«يزارلاو «يبطرقلاو «ةفينح يبأ لوق وهو «معي ال هنأ : يناثلا بهذملاو

 ماكحإلا ۳۸٤/١. يزارلل لوصحملا .57/؟ ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 جاهبإلا ٠٠٠/١. ريرحتلا ريسيت .184ص لوصفلا حيقنت حرش 545١0/5. يدمآلل

 ىلع دضعلا حرش 1۷۹/١. رصتخملا نايب .(ب/١٠٠ ةقروو) بجاحلا عفر . ١7

 4514/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .8/؟ لوسلا ةياهن .117/8 رصتخملا

 #70 رينملا بكوكلا حرش

 ةدايزلا هذهو .«هتاذ ىلإ رظنلاب لعفلا يفنك هدنع هنأل ؛ًاصيصخت لبقي ال» ش :ةرابع

 ةقرو) بجاحلا عفر نع ًاضيأو .أ ءلصألا :نيتخسنلا نع ش :ةخسن اهب تدرفت

 ىهتنملاو 21١5/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2١19/8/5 رصتخملا نايبو «(ب/ ٠

 .١١١ص

 لكآ ال :ةلأسم)» 785/١: تومحرلا حتاوف يف هحراشو توبثلا ملسم بحاص لاق

 ةنيرق تماق الو .هب لوعفلا ركذي ملو ءدعتم لعف ىلع يفنلا درو املك يأ ‹«(الثم

 نوكي امنإ (ةقيقحلا ءافتنا نأل ؛ًاقافتا) لوكأملا ىلإ رظنلاب (مومعلا ديفي) هنيعب هيلع

 ةين هنأل ؟(ًاقافتا ءاضق حصي ال لوكأم نود الوكأم ىون ولف ءدارفألا عيمج عيمج ءافتناب)

 (ال و) رهاظلاب مكاحلا يضاقلا اهلبقي الف ءةعفنم اهيفو ءمالكلا نم رهاظلا فالخ

 .مهل ًافالخ اندنع صيصختلل لباق ريغ مومعلا اذهف (ةيعفاشلل ًافالخ اندنع ةنايد) حصي

 يعفاشلل ًافالخ لوكأملا رابتعاب اندنع ماع ريغ اذه نأب ماركلا انخياشم نونعو

 ةياهن .8١1١/؟ جاهنملا حرش يف جاهبإلا ٠٠٠/١. ريرحتلا ريسيت :رظناو .«هللا همحر
 .7364 _ ۲٣۳/۲ لوسلا

 ول هنأ :انئاهقف لوق نم روهشملا» :84 ۳۸۳/۲ لوصحملا ىف يزارلا رخفلا لاقو

 ىون ولف «صيصختلا لبقي ماعلاو «تالوكأملا عيمج معي هنإف «لكآ ال هّللاو» :لاق
 : هللا همحر ةفينح ىبأ دنعو .فسوي ىبأ لوق وهو «هتين تحص «لوكأم نود الوكأم

 ها. ؛قيقد هيف هللا همحر ةفينح يبأ رظنو ‹«صيصختلا لبقي ال هنأ

 يبأ ةلاقمل (84/5) لوصحملا يف لامو» :84/5#7 لوسلا ةياهن ىف يونسإلا لاقو

 .ها .«قحلا هنأ :لصاحلاو بختتملا يفو «قيقد هيف هرظن نإ :لاقف «ةفينح
 : فالخلا أشنم
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 مو ءلوكأَم لك ىلإ ِةَبْسّتلاِب لكلا ٍةَقيِقَح ةَقيِقَح ىْفَكِل .«ُلُكآ آل» َّنأ :ا

 . صيِصْخُتلل هلي ُبِحَيُف ؛ِموُمْعْلا ىَتْعَم

 َبيِجَأَو .[/48] / ِناَكَمْلاَو ٍِناَمَّزلا يِف َّمَعَل ءاًماَع داك ْوَل :اوُناَق
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 .َرِكذ ام ٍفالْخب ءٍِلوُكَأَمِب الإ ْلَمْعُي آل (ُتْلَكأ» دأب ٍقْوَمْلاِبَو ماريا

000 

00 

 قرف

 «دارفإلل يفنلا :فالخلا أشنمو» #/7١: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق

 ءاهيف ددعت الو «ةيهاملا يفنل وأ «همومعل ؛هب ليعافملا ضعبب صيصختلا ةدارإ لبقيف

 .ها .«لوألا وه حصألاو .مومع الف

 .اوهو» لدب «وهف» أ : يف

 (لبق ول الوأ انل)» 585/١: تومحرلا حتاوف يف هحراشو توبثلا ملسم بحاص لاق

 لكألا دارأ ولف (هيف لوعفملا رابتعاب) نصيصختلا (لبقل هب لوعفملا رابتعاب) صيصختلا

 وهو «هب لوعفملا نودب دجوي ال امك لعفلا نأل كلذو ؛ثنحيو ‹«حص نيعم موي يف

 يف الإ لعفلا دوجو روصتي الو «ناكملاو نامزلا نودب دجوي ال كلذك همزاول نم

 بجول هنودب لعفلا دوجو مدع ةنيرقب هب لوعفملل ريدقتلا بجو ولف «ناكم وأ نامز

 ىضتقملا كارتشال لب «ةغللا يف اسايق اذه سيلو «ةئيرقلا هذهب ناكملاو نامزلل ريدقتلا

 يزارلا نيدلا رخف (مامإلا هب حرص ام ىلع قافتاب لطاب مزاللاو) مكحلا دحتي يوغللا

 صيصختلا زاوج (بجاحلا نبا مازتلاف (FAO _ A4) لوصحملا يف) ةيعفاشلا نم

 .ها .«(عامجإلا قرخ) هيف لوعفملا رابتعاب

 نيعم ءيشب ظفلتو لكألا ىلع فلح اذإ هنأ ملعا» :"8/؟ لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق

 :هلوقك «ًانيعم ًائيش هب ىونو ءردصمب ىتأ نکل هب ظفلتي مل وأ ءرمتلا لكآ ال هللاو :ًالثم هلوقك
 ظفلتي مل نإف «هريغب ثنحي ال هنأ ةفينح يبأو يعفاشلا نيب فالخ الف .ًالكأ لكآ ال هللاو
 «لكآ ال هللاو : هلوقب رمتلا ىون اذإ امك «هتينب هصصخ نكلو «ردصملاب تأي ملو «لوكأملاب

 مأ ماع وه له مالكلا اذه نأ امهؤشنم نابهذم هب ثنحلا صيصخت يفف .رح يدبعف تلكأ نإ وأ
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 لبقي الف ٍدئنيحو «ماعب سيل هنأ :ةفينح يبأ بهذم وهو :نيبهذملا دحأف» :لاق مث

 بهذم وهو :يناثلاو .مومعلا عرف صيصختلا نأل ؛هريغبو هب ثنحي لب «صيصختلا
 لدي «لكآ ال» نألو ؛معيف طرشلا وأ «يفنلا قايس يف ركن هنأل ؛ماع هنأ :يعفاشلا
 تالوكأملا ضعب ىلإ ةبسنلاب فتني مل ولف «لعفلا هنمضت يذلا لكألا ةقيقح يفن ىلع
 لبقيف ءماع هنأ تبث اذإف «كلذ الإ مومعلل ىنعم الو «ةيفتنم هتقيقح نكت مل

 نإ :لاقف «ةفينح يبأ ةلاقمل (”84/5) لوصحملا يف لامو» :لاق مث .«صيصختلا

 .ها .«قحلا هنأ :لصاحلاو بختنملا يفو «قيقد هيف هرظن

 "84/1 يعيطملا تيخب خيشلل لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس :رظناو
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 ؛ ٍصّصْخُمِ هريس ٌحِصَي الق ءٌقَلطُم (لُكأ الدو ىٌتْنَكَأ ْنِإ» اول

 يف ّىّلُكْلا ٍدوُجو ِةَلاَحِتْسإل ٍ؛ٍقَّلْطُمْلِل ُنِباطُمْلا ُدّيَقُمْلا :ُداَرْمْلا : ائ . هدي ريع هال

 . دَئَمَمْلاِب ُثَنْحَي 10 رال
2 

 ت

 7 ىَلَص» :َلْثِم هياَسْفأ يف اًماَع ُنوُكَي آل ُتَبْثُمْلا لغ (ةلأنم)
 ب وبيع دعب o“ )0( ا « : ُلْثِمَو (َرفَتلاَو ی ضْرَمْلا معي كفل < لف ""«ةَجبغ ا لخاد

 تاهجو ماسقأ هل ناك اذإ تبثملا لعفلا» ٠١١/(: ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١(

 اهنوكل ؛ماسقألا كلت عيمج ىلع هعوقو نكمي ال دق هنأل ؛هماسقأ يف ًاماع نوكي ال
 .ها .«ميمعتلا ىلإ ليبس ال لامتحالا عمو «عوقولا ققحتي ال نكلو نكمي وأ «ةداضتم

 .اهدعب امف "897/5 يزارلل لوصحملا .5/5 ىفصتسملا : ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 حرش .187/؟ رصتخملا نايب .(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .451/؟ يدمآلل ماكحإلا
 ريسيت .5؟١/50 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١1١18/5. رصتخملا ىلع دضعلا

 5 رينملا بكوكلا حرش .؟١/97 تومحرلا حتاوف ۲٤۷/۱. ريرحتلا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىلص» لدب ؛َّلص» ش : :يف (؟)
 «ديز نب ةماسأو وه ةي هللا لوسر لخد» :لاق امهنع هللا ىضر رمع نب هللادبع نع (۳)

 جلو نم لوأ تنك اوحتف املف «بابلا مهيلع اوقلغأف تيبلا ةحلط نب نامثعو «لالبو
 .«نييناميلا نيدومعلا نيب ءمعن :لاقف ؟ ةي هللا لوسر هيف ىلص له هتلأسف ءالالب تيقلف

 يحاون يأ يف يلصيو «تيبلا قالغإ )١١( باب ءجحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ٠١١/۲. .ءاش تيبلا

 ثيدح «هريغو جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأو
 لحال ۔ ۹1٦/۲ (۳۹۳ ۔ ۳۸۸) ثيدحلا ىفو (۹۳)

 باتك ىفو ۳٤. - ۴۴/۲ ةبعكلا ىف ةالصلا باب ءدجاسملا باتك ىف ىئاسنلا هجرخأو
 ۲٠۷/١. ١ ١ تيبلا لوخد باب «كسانملا
 ۳۸۷/١. فارشألا ةفحت :رظنا .كسانملا ىف ىربكلا ننسلا ىف هجرخأو

 ٠١١/۲. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 الف ءاعم لفنو ضرف اهنأ روصتي ال نأ ىنعمب «لفنلاو ضرفلا تلمتحا ةالصلا نإف (4)

 .هماسقأ معي الف ءةبعكلا لخاد لفنلاو ضرفلا زاوج ىلع رثألاب لالدتسالا نكمي

 نايب .(أ/ ٠١١ ةقرو) بجاحلا عفر .457/؟ يدمآلل ماكحإلا 1٤/١. ىفصتسملا :رظنا

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١1١48/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۱۸٤/١. رصتخملا

 .۲۱۳/۳ رينملا بكوكلا حرش .؟١/91 تومحرلا حتاوف ۲٤۷/۱. ريرحتلا ريسيت 0

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىلص» لدب هَّلص» ش : : يف ه١
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 ..نيَقَمّشلا معي الق .2" «ِقَمَّشلا

 معي آل " «ِرَمَّسلا يف ِنْيَتالَّصلا َنْئَب ٌعَمْجَي َناَكَو» . "يأ ىَلَع الإ

 محي («؟َناَك» :ىواّرلا ٍلْوَق ْنِم ٌداَمَتْسُمَف ءلْعِفْلا رحت اَمأَو

 تيبلا دنع ليربج ينمأ» :لاق ب هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع )١(
 باغ نيح ءاشعلا ىلص مث» :سابع نبا لاق نأ ىلإ .ليوط ٍثيدح يف «...نيترم
 .«قفشلا

 ۲۷٤/١. (۳۹۳) ثيدح تيقاوملا يف ءاج ام باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هج رخأ

 ثيدح خلإ ...ةالصلا تيقاوم يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها .«حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .۷۸/۱ )١45(

 ضرف نأ ىلع ليلدلا ركذ باب «ةالصلا باتك يف هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأو
 1548/١. (”58) ثيدح خلإ ...لَك دمحم لبق ءايبنألا ىلع ناك ةالصلا

 .م7#/١ هدنسم يف دمحأ مامإلاو ٠۲ص هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأو
 يف دوراجلا نبا هجرخأو 194/١. ةالصلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .688ص )١59  ١68١( ثيدح ةالصلا تيقاوم يف ىقتنملا

 ."55 - ۳٣٤/۱ خلإ ...رهظلا تقو رخآ باب ةالصلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 كرتشملا لعجي نأ الإ» :هلوقب يأرلا ۱۱۸/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا رسف (۲)

 ها.«هيموهفم يف اماع
 ةبوبيغ دعب نوكي نأ لمتحيف» :(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 عوقو هنم مزلي الو «نيقفشلا معي الف «ضيبألاو رمحألا قفشلا وأ ءرمحألا قفشلا

 ءهيينعم ىلع كرتشملا لمح بجوي نم هيلإ بهذي يأر ىلع الإ ضايبلا دعب هتالص
 امنإ نحنو ءظفللا ةلالد نم لب «لعف هنإ ثيح نم سيلف هل تبث نإو ذئنيح مومعلاو
 .ها.«لعف هنإ ثيح نم لعفلا مومع مدع انيعدا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۱۸٤/١. رصتخملا نايب .5517/؟ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 */5١8. رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲

 «كوبت ةوزغ يف لب هللا لوسر عم انجرخ» :لاق هنع هللا يضر لبج نب ذاعم نع (۳)

 .«اعيمج ءاشعلاو برغملاو ءاعيمج رصعلاو رهظلا يلصي ناكف
 رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج باب «نيرفاسملا ةالص يف ملسم مامإلا هجرخأ

 .440/) )٥۲( ثيدح

 -ام عم «ْعَمْجَي ٌناَك» :يواّرلا ٍلْوَق ْنِم ٌداَفَتْسُمَك ٍلْعفْلا ُرُوَكَت اًمأو» :هلوق نيب ةقالعلا (4)

7, 



 . (َفِيَّضلا ُمِرْكُي مت اع ناک : : ْمُهِلْوَقَك

 ؛لوألا لوقلل كاردتسا اهنأ هِوِماَسْقَأ يِف اًماَع ُنوُكَي آل ُتَبْثُمْلا ُلْعِفْلا» :هلوق وهو هلبق -

 اذإ الإ راركتلاو «ماودلاو «مومعلا ديفي ال مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لعف نأ كلذو

 ماودلا ىلع لدي هنإف كلذك هلقن نإف ناك ظفلب هي لوسرلا لعف يباحصلا لقن

 :١١١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا مامإلا لاق كلذلو ؛روهمجلا دنع راركتلاو

 ؛مدقتملا فالخلا هيف يرجي الف ءاذك لعفي هلك يبنلا ناك :يباحصلا لوق وحن امأو»

 .ها.«اهدعب يذلا لعفلا ظفل ال ءراركتلا ىلع لد يذلا وه ناك ظفل نأل

 لَك هللا لوسر ناك» :يوارلا لوقو» :97/* داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق

 :نولوقي ال مهنأل ؛هرركتو لعفلا ركذ ةغللا لهأ لامعتسا ةداع يف ديفي «اذك لعفي -

 وأ ةرم كلذ لعف اذإ راجلا ىلع ظفاحيو ءنامرلا يسحيو ماعطلا معطي نالف ناك

 .ها .«كلذ ىلع مِواَدَملا هب نوصخي لب «نيتنثا

 الإ بلغألا يف لمعتسي ال - ناك  ظفللا اذه لثم نإ» 94/١: ىقتنملا ىف ىجابلا لاقو

 تناك اذإ «ةرضخلا سبلي نالف ناك :لاقي كلذلو ؛لاعفألا نم هنع ربخملا مزلي اميف

 وه اذه ....ةرضخلا نالف سبل :ةدحاو ةرم هلعف نمل لاقي امنإو ...هسابل بلاغ

 .ها. «مهباطخ يف فورعملا مهمالك نم دوهعملا

 ىلع يلحملا حرش .(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .45/؟ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 دضعلا حرش ۱۸١/۲. رصتخملا نايب .١١١ص يلعبلا رصتخم 475/١. عماوجلا عمج

 .١١١ص لوحفلا داشرإ #/7١5. رينملا بكوكلا حرش .48١١/؟ رصتخملا ىلع

 :نيلوق ىلع ؟ال مآ راركتلا ديفت له ناك ةلأسم يف ءاملعلا فلتخا )١(

 .بجاحلا نبا هركذ ام وهو راركتلا ديفت اهنإ :لوألا لوقلا

 2599 ۔ ۳۹۷/۲ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هحجرو .راركتلا ديفت ال :يناثلا لوقلا

 ."517 "51/7 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو

 ا هللا لوسر َناَك» :يوارلا لوق» :۳۹4 _ ۳۹۷/۲ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 مّدقت الإ ديفي ال ناك ظفل نأل ؛مومعلا يضتقي ال «ِرَفَّسلا يف ِنِيَنالَّصلا َنِيَب ُعَمْجَي

 ناك ظفل» ۳٣۱/۲ _ ۳٦۲: لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو .«الف راركتلا امأف :لعفلا

 .ها.«هيضتقي ليقو «راركتلا يضتقي ال

 :لاق نم مهنمو» :لاق ثيح ۲ لوصحملا يف لوألا لوقلا يزارلا رخفلا لقنو

 ةرم دجهت اذإ ؛ليللاب دجهتي نالف ناك :لاقي ال هنأل ؛فرعلا يف راركتلا ديفي هنإ

 .ها.«هرمع يف ةدحاو

 بجاحلا عقر ."944 919/5 يزارلل لوصحملا .97/؟ داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اهدعب امف 184ص لوصفلا حيقنت حرش .(أ/ ٠١١ ةقرو)

 -نايب ۲٤۸/۱. ريرحتلا ريسيت 555/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .. 5
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 نم جراح ٍليلَد 2 ِهْيَلَع ُهللا ىَلَصَ] ِهِيَّمَأ لود اأو
 REE يع اودخوو ” يلا يِنوُمُتيَأَر امك اوُلَص» : لم ءِلْوَق 4و ٍ . مسك سمر د >

 ناك دقلم : هِلْوَقب وأ «موُمع ڏ أ .قالطإ أ امج د َدْعَب ِهِعوُف وك ةَئيِرَق 8

 ساَّيِقْلاِ وأ © 4ک
o2 

 eens رجس “اھس» 35 02 ْدَك :اوُلاَق

 حتاوف .يعيطملل لوصولا ملس عم ۳٠۱/۲ - ۳١۳ لوسلا ةياهن .188/5 رصتخملا =

 ۲٠٣/۳ رينملا بكوكلا حرش .۲۹۳/۱ تومحرلا

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 .(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا

 كلذك ناك .هماسقأ يف هل مومع ال ناك امل هلعف نأل ؛هلعفب كك يبنلا ةمأ لخدت مل (؟)

 .ًازئاج وأ ناك ًابجاو هب صاخ وه لب هلك هتمأ ىلإ ةبسنلاب هل مومع ال
 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك «لوق نم يجراخ ليلدب وهف هتمأ لوخد دجُو ىتمو
 دعب هلعف عوقوك سأت ةنيرق وأ «مككسانم ينع اوذخ»و «يلصأ ينومتيأر امك اولص»
 باطخ دعب د «قلطم باطخ دعب هعوقوكو «ةقرسلا ةيآ دعب عطقلاك لمجم باطخ

 لي هلعف ىلع سايق وأ «ماع
 ةقرو) بجاحلا عفر 14/١". ةدعلا .457/1 يدمآلل ماكحإلا .54/1 ىفصتسملا :رظنا

 ريرحتلا ريسيت .118/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .145/6 رصتخملا نايب ١//|(.
 .۲۱۷/۳ رينملا بكوكلا حرش .۲۹۳۴/۱ تومحرلا حتاوف 71١

 .54 7٠ص ةلبجلا رمأ هيف حضو ام ةي هلعف :ةلأسم يف هجيرخت قبس )۳(

 .07٠4ص ةلبجلا رمأ هيف حضو ام ةي هلعف :ةلأسم يف هجيرخت قبس (6)

 نمل ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقل# :اهمامتو ١. :ةيآلا بازحألا ةروس )٥(
 .«ًاريثك هّللا ركذو رخآلا مويلاو هّللا وجري ناك

 ققحملا لعج» 1١48/1: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا ققحملا لاق (5)
 هبنو «يجراخلا ليلدلل ًاريسفت اهتعبرأ «سايقلا وأ «هلوقب وأ «ةنيرق وأ لوق نم» :هلوق
 نم نوحراشلا معز امل ًايفن «ظفللا موهفم نع جراخ كلذ لكو» :هلوقب كلذ نايب ىلع
 رسف امل هنأل ؛«ىجراخ ليلدب» :هلوق ىلع فطع «سايقلاب وأ ءهلوقب وأ» :هلوق نأ

 .ها .«هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب رياغتلا لصح ةنيرق وأ لوق نم هلوقب
 ۱۸۳/۲ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو. .«(َمُمُع» لدب» ّمع» ش ءأ :يف (۷)

 .(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو

(A)يف  : ciاهس» لدب «ىهس» ش ». 

 ددجسف ؛اهسف «مهب ىلص ب يبنلا نأ» :هنع هللا يضر نيصح نب نارمع نع (9)

 ىلا



(1) 

(۲) 

 ُهاَنْرَكَداَمِب :اًنْلُق .ءرْيَعَو ۳ 4ءامْلا ضيِفأَف انآ اَمْأْدَو

 وهسلا يتدجس باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ «؛ملس مث دهشت مث نيتدجس

 .۳۰/۱ (۱۰۳۹) ثيدح ميلستو دهشت امهيف

 ثيدح وهسلا دوجس يف دهشتلا يف ءاج ام باب ءةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ةفحت يف اذك ..«بيرغ نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو 14١. ۔ ۲۲۰/۲ (موه)
 ةفحت يف ريثك نبا ظفاحلا لقن اذكو ٤٠١/١. يذوحألا ةفحتو 007/8 فارشألا
 1 .هنع ۹۸/۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلاو «75هص بلاطلا

 يف ىسيع يبأ لوق هللا همحر ركاش دمحم دمحأ خيشلا قيقحتب عوبطملا يف ءاج دقو

 «حيحصا ةملك نأ ركاش دمحأ خيشلا راشأ دقو .«حيحص بيرغ نسح» :ثيدحلا

 ١ .«نيسحتلا يذمرتلا نع ءاملعلا هلقن يذلاو» :لاقو .(م)و .(ع) ةخسن نم ةدايز

 نيتدجسلا يف ةريره يبأ ىلع فالتخالا ركذ باب ءوهسلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

1 

 نآمظلا دراوم )٥۳١( ثيدح وهسلا دوجس باب «ةالصلا باتك ىف نابح نبا هجرخأو

 ۰ . ۲٤۱ص
 لاق» :بابلا ثيدح يف ۹۸/۳ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق : حيضوت ةدابز

 :نابح نبا لاقو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو «بيرغ نسح :يذمرتلا

 نع رباكألا ةياور نم وهو .ىهتنا .ثيدحلا اذه ريغ دلاخ نع نيريس نبا ىور ام

 هريغ هتفلاخمل ؛ثعشأ ةياور اومهوو ءامهريغو ربلادبع نباو ىقهيبلا هفعضو .رغاصألا

 هيف سيل نارمع ثيدح يف نيريس نبا نع ظوفحملا نإف «نيريس نبا نع ظافحلا نم
 :ةصقلا هذه يف ًاضيأ ةمقلع نبا ةملس قيرط نم جارسلا ىورو .دهشتلا ركذ

 يشت بابل يف مد دقو .؛ًائيش دهشتلا يف عمسأ مل :لاق ؟دهشتلاف :نيريس نبال

 :لاق نّيَّصح نب نارمع نأ تئبن» :لاق نيريس نبا نع نوع نبا قيرط نم (عباصألا

 هيف سيل نارمع ثيدح يف دانسإلا اذهب ءاذحلا دلاخ نع ظوفحملا اذكو .«ملس مثال

 ال :رذنملا نبا لاق اذهلو ؛ةذاش ثعشأ ةدايز تراصف «ملسم هجرخأ امك دهشتلا ركذ

 نع وهسلا دوجس يف دهشتلا يف درو دق نكل .تبثي وهسلا دوجس يف دهشتلا بسحأ
 .فعض امهدانسإ ىفو «ىقهيبلا دنع ةريغملا نعو «ىئاسنلاو دواد ىبأ دنع دوعسم نبا

 :يئالعلا لاق ءنسحلا ةجرد ىلإ يقترت دهشتلا يف ةثالثلا ثيداحألا نإ :لاقي دقف
 (ةبيش يبأ نبا هجرخأ .هلوق نم دوعسم نبا نع كلذ حص دقو «ديعبب كلذ سیلو»

 .ها

 .هجيرخت يف يتأيس امك ثيدحلا جرخأ نم لك دنع ةطقاس «ءاملا» ةظفل

 انأ امأ» :لاق ةبانجلا نم لسغلا هدنع ركذ هنأ» :ِِلكك يبنلا نع معطم نب ريبج نع

 .««فكأ ةثالث يسأر ىلع ضيفأف

 الها



 . ةع اب ل

 ىَضَق»َو ."”4ِرَرَغْلا عْيَب ْنَع ىّهَت» : ٌىِباَحَّصلا ٍلْوَق وخت (ةلأسَم)

 سأرلا ىلع ءاملا ةضافإ بابحتسا باب «ضيحلا باتك يف ملسم هجرخأ ظفللا اذهب =

 .509/) (ه8) ثيدح اثالث هريغو
 اورامت» :هظفلو معطم نب ريبج نع 754/١ ۲٠۹ (084) ثيدحلا يف ًاضيأ هجرخأو

 .اذكو اذك يسأر لسغأ ينإف انأ امأ :موقلا ضعب لاقف ب هللا لوسر دنع لسغلا يف

 .«فكأ ةثالث يسار ىلع ضيفأ ينإف انآ امأ» :ِِلك هللا لوسر لاقف

 .ًاثالث هسأر ىلع ضافأ نم )٤( باب «لسغلا باتك يف يراخبلا هجرخأو
 155/١. (۲۳۹) ثيدح ةبانجلا لسغ يف باب ؛ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو :

 هيلع ءاملا ةضافإ نم بنجلا يفكي ام باب ءمميتلاو لسغلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
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 (هاله) ثيدح ةبانجلا نم لسغلا ىف باب «ةراهطلا باتك ىف هجام نبا هجرخأو

 ١ 1 ١ لقنرأل
 .ةقباسلا لماوعلا دحأب ناك ميمعتلا نأو ءنييلوصألا نم ريثك درلا اذه ديأ )١(

 ام 0 ناك امنإ ميمعتلا نأ باوجلا» ١1١94/5: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
 .«لعفلا ةغيصب ال .(هلوقب هيلع صنلاب وأ .ءسايق وأ «ةنيرق وأ ءلوق نم) انركذ

 8 امب ؛ميمعتلا ديفتسا .امنإ) :(أ/ ٠٠١ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .«لعفلا ةغيص «ةغيصلاب ال ةئيرق وأ .لوق نم
 ناك امنإ هنإف ءوهسلا دوجس ميمعت امأ» :55/؟ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا لاقو

 و «بيقعتلا ءافب وهسلا ىلع دوجسلا بتر هنإ ثيح نم وهسلا : يهو «ةلعلا مومعل

 .ها .«لعفلا ر ال ءهركذ يتأي امك «ةيلعلا ليلد

 حرش ٠ ۱ تومحرلا حتاوف ۲٤۹/۱. ريرحتلا ريسيت .۱۱۹/۲ رصتخملا نایب :رظناو

 .۲۱۸/۳ رينملا بكوكلا
 ءلجألا يف مأ ءعيبملا يف مأ نمثلا يف ناكأ ءاوس ةلاهجلا هتلخد ام عيب :ررغلا عيب (۲)

 .ميلستلا ىلع ىلع ةردقلا يف مأ

 ۲٠۲ 4١١2ص ءاهقفلا ةغل مجعم ."هه/# (ررغ) ةدام ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا
1 
 وهف ررغلا عيب نع يهنلا امأو» ۲۳۸/٠١: ملسم حيحص حرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ريغ ةريثك لئاسم هيف لخديو .ملسم همدق اذهلو ؛عويبلا باتك لوصأ نم ميظع لصأ
 متي ال امو ءهميلست ىلع ردقي ال امو «لوهجملاو .مودعملاو «قبالا عيبك : ةرصحنم

 يف لمحلا عيبو ؛عرضلا يف نبللاو «ريثكلا ءاملا يف كمسلا عيبو هيلع عئابلا كلم

 .ها «خلإ ...نطبلا

Ver 



(00 

 ةفز

 «ررغلا عيب نعو «ةاصحلا عيب نع ىهن» :ي يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 ثيدح ررغلا هيف يذلا عيبلاو ةاصحلا عيب نالطب باب .عويبلا باتك يف ملسم هجرخأ
or (4) 

 )۴۴۷١( ثيدح ررغلا عيب يف باب «تاراجإلاو عويبلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

WY 

 ررغلا عيب ةيهارك يف ءاج ام باب «عويبلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدحا :ىسيع وبأ لاقو .687/# (۱۲۳۰) ثيدح

 . ها . ؛حيحص

 .5515/9 ةاصحلا عيب باب « عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 ررغلا عيب , نعو ةاصحلا عيب نع يهنلا باب تاَراَجَتلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .۷۳۸/۲ )5١94( ثيدح

 .581/7 ررغلا عيب نع يهنلا باب «عويبلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .445 244 ء٦٣۳٤ ۳۷۹ ۲٣۰/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 هريغو ررغلا نم اهنع يهنملا تاعيابملا باب «ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأو
 .۲۰۳ص ۳

 هب َّمَث يذلا نمشلاب هيرتشم نع ًاربج عابملا راقعلا كيرشلا وأ ءراجلا كلمت :ةَعْفَشلا

 .دقعلا
 .6/ 0/1۰ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش .۳ _ 4۳1/4 يرابلا حتف :رظنا

 .3554 ص ءاهقفلا ةغل مجعم

 ظفل وهو «راجلل ةعفشلاب ىضق»و» :(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 ها.«فرعي ال

 بتكلا نم ءيش يف ظفللا اذه رأ ملف» :۲۳۸ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 .ها .«ةتسلا

 ىلإ هدانسإب هقاسو (ب/ 4 ةحول) ةقفاوملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 اك هللا لوسر ىضق» :لاق هنع هللا يضر رباج نع ريبزلا يبأ نع دقاو نب نيسح
 ذاش هنكل «دانسإلا نسح ثيدح اذه» :رجح نبا ظفاحلا لاقو «راوجلل ةعفشلاب

 ثيدحب فرعأو «دقاو نب نيسح نم ظفحأ وهو  حجيرج نبا هاور دقف «نتملا

 ةعبر كرش لك يف ةعفشلاب ىضق» ظفلب رباج نع ريبزلا يبأ نع - هنم ريبزلا يبأ

 . ؟..طئاح وأ

 راجلل ةعفشلا يف ءاجو :- ظفاحلا يأ  لاقو .جيرج نبا قيرط نم ملسم دنع وهو

 .اهطسب عضوم اذه سيل ثيداحأ ةدع

Vor 



 عات 1 َبَجَوَف ؛قذدٌصلا ٌرِهاظلاَف «فراَع لْدَع N . ی َو َرَرَغْلا ّمُعَي او

(1) 

 ام لك يف ةعفشلاب ةي هللا لوسر ىضق» :لاق رباج نع حيحصلا يف يذلا امنإو
 يف يراخبلا هجرخأ .«ةعفش الف «قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف ءمسقي مل
 باتك يفو ٤٦/۳ - ٤١. خلإ ...مسقي مل اميف ةعفشلا )١( باب «ةعفشلا باتك
 مستقا. اذإ (4) باب يف ًاضيأ هيفو .اهريغو نيضرألا يف ةكرشلا (۸) باب ةكرشلا
 ةبهلا يف )١4( باب «ليحلا باتك يفو .١١؟/# خلإ ...اهريغ وأ رودلا ءاكرشلا

 ش .560/8 ةعفشلاو

 .1؟؟9/# )۱۳٤( ثيدح ةعفشلا باب «ةاقاسملا باتك يف ملسم هجرخأو

 )9801١4( ثيدح ةعفشلا يف باب «تاراجإلاو عويبلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

VAY 

 ثيدح غخلإ ...دودحلا تدح اذإ ءاج ام باب «ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

for )1 "00ها . ؟حيحص نسح ثيدح اذهو» :ىسيع وبأ لاقو . 

 ثيدح ةعفش الف دودحلا تعقو اذإ باب ءةعفشلا باتك ىف هجام نبا هجرخأو

 00 .م8هك )4۹4(
 ۲۷٤/۲. ةعفشلا يف باب «عويبلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .۲۹۹ ۰۲۹۱/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .أ :نم ةطقاس «راجلا» ةظفل

 ررغلا معي :فنصملا لاقو» :(أ/, 7٠١١ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 الاؤس امرا حرش» يف فنصملا خيش يرابنألا نبا هركذ ءيش وهو ءاقلطم «راجلاو

 ابهذم هماقأو فنصملا هاضتراف ءاثحب (455/؟ ماكحإلا يف) يدمآلا هركذو .هعفدو

 .ها .«يدمآلا هادبأ يذلا ثحبلاب هل جتحاو «هسفنل

 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤٦٤/١ ماكحإلا يف يدمآلا :مومعلاب لوقلا راتخا دقو

 هراتخاو «ةلبانحلا نع ١٠؟ص ةدوسملا ىف هلقنو ءرصتخملا ىف انهو ١١2؟ص
 لعفلا نأ بجاحلا نبا قلطأو» :لاق ثيح ١٠٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا
 ىضقاو «ررغلا عيب نع .ىهن» :هلوق وحن يف راتخا مث .هماسقأ يف ماعب سيل تبثملا
 «يرابنألا نبا هخيش كلذ ىلإ همدقت دقو ءًاقلطم راجلاو ررغلا معي هنأ «راجلل ةعفشلاب

 يذلا لعفلل ةياكحب سيل اذه لثم هنأل ؛قحلا وهو «(554/؟ ماكحإلا يف) يدمآلاو
 ؛راجلل ةعفشلا توبثب هنم مكحلاو «ررغلا عيب مب نع هنم يهنلا رودصل ةياكح لب ءهلعف

 بوجوو «هتلادعو «ةغللاب هتفرعمل ؛لوقملل ف ةقباطم نوكت نأ بجي يباحصلا ةرابع نأل

 .ها .؟عومسملل ةياورلا ةقباطم

 نع لب هللا لوسر ىهن» :يباحصلا لوق» ۳۹۳/١: لوصحملا ىف يزارلا رخفلا لاقو

 -يناكوشلا هبقعتو .«ةياكحلا يف ال يكحملا يف ةجحلا نأل ؛مومعلا ديفي ال «ررغلا عيب
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 .رهاظلا فالخ :اَنْلُق . كحل ُجاَجِتْحالاَو

(۱) 

 يذلا لعفلل ةياكحب سيل اذه لثم هنأل ؛... » :هلوقب ١٠١ص لوحفلا داشرإ يف

 ؛راجلل ةعفشلا توبثب هنم مكحلاو ءررغلا عيب نع هنم يهنلا رودصل ةياكح لب ,هلعف

 بوجوو «هتلادعو «ةغللاب هتفرعمل ؛لوقملل ةقباطم نوكت نأ بجي ىباحصلا ةرابع نأل

 نأ نم (۳۹۷/۲) لوصحملا يف هلاق ام فعض فرعت اذهبو عومسملل ةياورلا ةقباطم
 نأل مومعلا ديفي ال ةعفشلا توبثب هنم مكحلاو ««ررغلا عيب نع ىهن» :يباحصلا لوق
 .ها .«ةياكحلا يف ال يكحملا يف ةجحلا

 ينيوجلا نيمرحلا مامإ :هب لاق نممو «ءلوصألا لهأ نم ةريثك ةعامج كلذ يف فلاخو
 255/١ ىفصتسملا يف يلازغلاو ,.5١ص عمللا يف يزاريشلاو ۳٤۸/١ ناهربلا يف

 لوصحملا يف يزارلا رخفلاو #98 - ۳۲۷/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو
 يفو «يلحملا حرشب ۴۷ "5/9 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هب لاق امك ةضامنفا

 لوسلا ةياهن ."”ه ص يونسإلل ديهمتلا :رظناو .هريغو (أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر

 .7508ص لوصألا دئاوز 5/5

 لعفلا نرتقي نأ نيب ليصفتلاب ًاثلاث ًالوق ١١٠١١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا ىكحو

 نرتقي ال نأ نيبو .«نامضلاب جارخلا نأ ىضق» :هلوقك مومعلل نوكيف ىّرأ» فرحب

 ٦۸/۲ ىفصتسملا يف يلازغلا ضتري ملو .اراجلل ةعفشلاب ىضق» :وحن اصاخ نوكيف

 .قيرفتلا اذه

 عازنلا نأ ىلإ بهذ نيرخأتملا ضعب نأ ١٠٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا ركذو

 اهيف مومعلل تبثملاو «ةروكذملا ةغيصلا مومع يفني مومعلل عناملا نأ ةهج نم يظفل
 .يجراخ ليلد رابتعاب وه

 .555/؟ ىفصتسملا ١7. - ١١ص عمللا 48/١". ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 لوصفلا حيقنت حرش 455/١. يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۳۹۳/١ يزارلل لوصحملا
 يونسإلل ديهمتلا .188/5 رصتخملا نايب .(ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .188ص
 حرش .7١٠”ص ةدوسملا .1988ص لوصألا دئاوز ."55/5 لوسلا ةياهن ."”ه ص

 ةضورلا رصتخم حرش . 7 رطاخلا ةهزن ۳۷/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 حتاوف .١1"ص يلعبلا رصتخم 1۱۹/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5
 داشرإ .70/# رینملا بكوكلا حرش ۲٤۹/۱. ريرحتلا ريسيت .194 ۔ ۲۹۳/۱ تومحرلا
 .١٠١١ص لوحفلا

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا ةرابع يهو «ةياكحلاب ال يكحملاب جاجتحالاو» ش :ةرابع

 1١١. 7ص

Voo 



 .'"'ةَعيّصلاب آل ءاَعْرَش ساقلا مَع ء لع ىَلَع ")مك َنَّلَع اڏ ! (ةلأشم»

 ع ال :ىِضاَقْلا َلاَكَو

(1) 

 قفز

(۳) 

 نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .هاًمُكُح َىَلَع ادإ» لدب ؛ُمُكَُحْلا َنّلُع» ش ءأ :يف
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو 2191/5 رصتخملا
11 

 نباو ۲ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ءهنع حيحصلا يف يعفاشلا مامإلا لاق هبو

 بجاحلا عفر يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو ء١1؟ص ىهتنملا يف بجاحلا

 .مهريغو «ةلبانحلا رثكأو ءقحلا وهو :لاقو (ب/١١٠ ةقرو)

 رصتخملا نايب .(ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر .454/1 يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١١9/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 5

 el تومحرلا حتاوف 504/١. ريرحتلا ريست ۱٤١/۳. طيحملا رحبلا 71١
 ١. 9١ص لولا داشرإ .185/# رینملا بكوكلا حرش .1۹۷/۲ عماسملا فينشت

 .ًاعرش الو ّدغل ال : يأ

 هرمأ ىباحصلا ىور اذإو» :۲۳۷ ۲۳٣/۳ داشرإلاو بيرقتلا ىف ف يضاقلا لاق

 ةلعلا كلت هيف نم لك يف مكحلا توبث بجو «للعلا نم ةلعل صخش يف لعفلاب
 ةياور وخت كلذو ءظفللا مومع ةهج نم ال سايقلابدبعتلا توبثو «ىنعملا ةهج نم
 الو ًابيط سمي ال نأب 5 هللا لوسر رمأف» :هتقان هتصقو ًامرحم نأ ىور نم

 ركذ «نيعم صخش يف مكح اذهو .«أيبلم ةمايقلا موي رشحي هنإف ءاهجو هل رمخي
 رشحي نأ هلاح نم لك يف ايراج نوكي نأ ليلعتلا اذه قحو ءللعف هيف مكحلا
 مكحلا كلذ رصق بجوف ءرّذعتم مرحم لك لاح نم كلذ ملعو ءايبلم ةمايقلا موي

 نأ ةباثمب اذه نأل ؛هرشحمك رشحي هنأ ىلع انفقو نمو .صخشلا كلذ ىلع
 هنع رفكتو «هل ًاروفغم رشحي هنأو ءًابيط سمي الو ءًاهجو هل رمخُي ال :لوقي

 تام وأ هتقان هتصقو مرحم لكل اهلوصحب ملعلا ىلإ ليبس ال ةلع يهو «هتائيس

 هب ديرأ :لاقيف ءزاجملا ىلإ ليلعتلا اذه ةقيقحب لدعي نأ زوجي الو ...هفنأ فتح

 هتروص هذه نم نأل ؛ًايبلم ةمايقلا موي رشحي نم رهاظو «ةروصو ةفص ىلع هنإف
 نم ليق ام ىلإ لودعلا زجي ملف ؛كلذك هرشحب عقو ليلعتلاو ءًايبلم رشحي ال دق
 .اذه

 نورشحي مهنإف ؛ مهمولكب مهولمز» :هلوقو ردب ىلتق يف هنع يور ام وحنلا اذه نمو
 لوتقم لك نم مولعم ريغ اذهو .«كسملا ةحئار ةحئارلاو مدلا نول نوللا ةمايقلا موي
 رشحي نم ةروصب مهنأ ديرأ :ليق نإف .نيدلا نع دهاجم هنأ ملعي ال لب «ةكرعم يف
 ليلعتلا اذه ةقيقح نع لدعي نأ زوجي ال هنأ وه و) فلس ام هنع باوجلاف «كلذك

 -يف لوتقم لك لمز بوجو ىلع ربخلا اذه ريغ نم ليلدلا لد اذإو ء(زاجملا ىلإ

 ل۷0٦
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 ةفز

 .ولُح هِنْوَكِل ٍ؛َرِكْسُمْلا تمرح" :َلاَق ْوَل امك .2"!ةعيّصلاب :َليِقَو
 َناَكَل ءةَعيّصلاب َناَك ْوَلَو ءعابتالا َبَجَوَف ؛ةَلِعلا ٍلالْفَيْسا يف ٌرِهاَظ : ا

 .وديِبَع ٍناَدوُس َقْنِع يضفي ءكِوِداَوَسِل اَمِناَع [ب/؛] / ُتْقَتْعَأ» :لِئاَقْلا همّ

 مل امب دراولا ربخلا اذه لجأل ال «هيلع لادلا ليلدلا كلذ ىلإ ريص مهئامدب ةكرعملا

 .ها .«ةكرعملا يف لوتقم لك لاح نم ملعي

 الا :58/؟ ىفصتسملا يف لاق ثيح ينالقابلا يضاقلا لوق ىلإ يلازغلا لامو
 «مكحب مالسلا هيلع يبنلا اهيف ىضق نيعم صخشل ةعقاو يف مومعلا ىوعد نكمي

 يف همكح :لاثم ةعقاولا بحاصب ةلعلا صاصتخا نكمأ اذإ ءًاضيأ همكح ةلع ركذو

 رشحي هنإف ءًابيط هوبرقت الو «هسأر اورمخت ال١ :هتقان هب تصقو مرحم يبارعأ
 درجمب ال ءامرحم هتقان هب تصقو هنأل امإ :لاقي نأ لمتحي هنإف «ًايبلم ةمايقلا موي
 هريغو ءاملسم تام هنأو هتدابع يف ًاصلخم ناك هنأ هتين نم ملع هنأل وأ .همارحإ
 ىلتق يف مالسلا هيلع لاق كلذكو .صالخإلا نع ًالضف مالسإلا ىلع هتوم ملعي ال

 نأ زوجي امد بخشت مهجادوأو نورشحي مهنإف مهئامدو «مهمولكب مهولمز#» :

 ءادهش مهف هلل اوصلخأ مهنأ هملعل وأ ءمهتجرد ولعل ؛ةصاخ دحأ ىلتقل 5

 .مهو ميمعتلاو صاخ ظفللاف كلذ لبق مهتيصاخ كلذ نأب حرص ولو .ًاقح

 ناك كلذ نإو «ةلعلا ىلإ ًارظن ؛مكحلا اذه ممع ىلاعت هّللا همحر يعفاشلاو
 مهرشح ةلعو «تافصلا هذه ىلع مهرشح ةلعلا نأو «مارحإلاو «داهجلا ببسب

 نكل ءمهفلا ىلإ قبسأ اذهو «ةلعلا يف ةكرشلا تعقو دقو .مارحإلا وأ ءداهجلا

 دحأب مكحلاو «ضراعتم لامتحالاو «نكمم يضاقلا هراتخا يذلا وهو «هفالخ

 نم ذخأ امنإ مومعلاب مكحلا نإف ءرظن هيف مهفلا ىلإ قبسأ هنأل ؛نيلامتحالا

 الو عضو ال ةروصلا هذه لثم يف انهاه تبثي ملو «ناسللا عضو نمو .ةداعلا

 .«مومعلا ىنعم يف .نوكي الف ةداع

 يف يكبسلا نبا نكل يعفاشلا مامإلا ىلإ يزعو «ةلبانحلا ضعبو «ماظنلا لوق وهو
 ًاعرش يأ «لوألا هنع حيحصلاو» :لاقو وزعلا اذه در (ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر
 .ةغيصلاب ال

 نايب .1194/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/١١٠١ ةقرو) ا عفر :رظنا
 بكوكلا حرش ۲۸/١. تومحرلا حتاوف 564/١. ريرحتلا ريسيت .۱۹۲/۲ رصتخملا
 .۱۹ص لولا داشرإ ." 8/7 عماسملا ٠ فينشت /١65. ريئملا

 هتبثأ امو .«ًاولح» لدب ١١9/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك ؛ًاركسم» ش : يف
 ىهتنملاو «(ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو 2١91/5 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه

 . ۱۱۲ص

Vo 



 .ٍلاّمِيْخالِل 2090و ههاّظلا 0 ل : الف '7ةيْرجْلا ُلِمَتْحَي : يِضاَقْلا 7 لا لَو

 “رِكْسُمْلا تمرح :ُلْثِم ؛كوِراكْشإل ؛َرْمَخْلا ُتْمَّرَح» :"ةرَخآلا
 .عنَمْلاب َبيجأَو

 يب ٍقوُطْنَمْلا ىَّرِس اَميِف ٌّماَع ِةَمَلاَخُمْلاَو ِةَمَفاَوُمْلا يَموُهْمَم لآل ُنَّمَحَعَي ال «؟ٌمرُمُع هَ :َموُهْمَمْلا َّنَأ يف ثالجلا ةلأشم)
 هرم ٤ 4

 يارا َموُمْعْلا “ىه ْنَمَو ءويِف َنوُفِلَتْخَي ال ر
00 
 َموُمْعْلا َّنَأ دار 4

 ينيوجلا مامإلل صيخلتلاو 27837 - ۲٠٠/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا ليلد رظنا )١(

۲ _ 1۳۹ . 

 . ؛ُرِماَظلا كري ًال» لدب هَرِماّظلا كرت ال» ش :ةرابع ()
 ةقرو) بجاحلا عفر ۱۹٤/١. رصتخملا نايب :رظنا .ةغيصلا بسحب همومعب لئاقلا يأ (*)

 ١١9/9. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(ب/ ١

 1١9/5: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا لاق (5)

 هراكسإل ركسملا تمرح :لثم هراكسإل ؛رمخلا تمرح .:لاقي نأ بسنألاف»

 مث .ركسملا تمرح :لثم هراكسإل رمخلا تمرح :خسنلا دوجأ نأ ىفخي ال نكل
 رمخلا تمرح :لثم ركسملا تمرح :يهو (١1١”ص) ىهتنملا قفاوت يتلا ةخسنلا

 .ها .(«هراكسإل

 .ةلبانحلاو يعفاشلا كلذب لاقو ءامومع موهفملل نأ ىلإ ءاملعلا ريهامج بهذ ()
 نم ديعلا قيقد نباو «يلازغلا لوق اذهو .هل مومع ال موهفملا نإ :مهضعب لاقو

 هلقن امك «ةلبانحلا نم ىسدقملاو «ليقع نباو «ةيميت نب سابعلا وبأ هراتخاو «ةيعفاشلا

 ۰ .ةيعفاشلا نم ةعامجو ركب يبأ يضاقلا نع يناكوشلا
 - ۱۹۱ص لوصفلا حيقنت حرش .455/7 يدمآلل ماكحإلا ۴ ىفصتسملا :رظنا
 امف 417/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١١١.  ١١١ص يلعبلا رصتخم . 7
 .0١55ص يونسإلل لوصألا دئاوز .۲۴۷ - ٤۲ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا .اهدعب
 بكوكلا حرش .44١ص ةدوسملا ۲۹۷/١. تومحرلا حتاوف 550/١. ريرحتلا ريسيت
 . ٣۱۱۹ص لوحفلا داشرإ .۲۱۱ _ ۳ ريثملا

 2194/5 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم طقاس ؛َو» فرح (5)

 ١١9/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىفن» لدب «افن» ش ءأ :يف (۷)
 ءامومع موهفملل نظي دق موهفملاب لوقي نم» ۷٠/١: ىفصتسملا يف يلازغلا لاق. (۸)

 = «تايمسملا ىلإ ةفاضإلاب هتلالد هباشتت ظفل مومعلا نأل ؛رظن هيفو ءهب كسمتيو

 7/هم



 .اًضِنَأ هيف َنوُفِلَتْخَي الو وب ٍقوطْنَمْلاِ ْتَْي "هل

 ىضتفيف ءارِفاكب» :هائعم يوه يِف ٍلهع ود الو رفاكي مِلسم لتقي ١ mr .« يوم (5) 8 .٠ ه - 2 كرس ص و هو 00

(1) 

() 

 وف

)4( 

 الذ :"مَّلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص ِهِلْوَق ُلْثِم :ُةّيِفكَحْلا ِتّلاَق ©"0(هلأْسَم)
2 

 هيلع لاق اذإف .توكسب لب «ظفلب اكسمتم سيل ىوحفلاو .موهفملاب كسمتملاو
 ءظفللا معي ىتح ظفلب سيل ةفولعملا يف ةاكزلا يفنف «ةاكز منغلا ةمئاس يف» : مالسلا
 برضلا ميرحت ىلع لد [۲۳ :ءارسإلا]  «فأ امهل لقت الو» : ىلاعت هلوقو .صخي وأ
 يناعملل ال ظافلألل م ومعلا نأ انركذ دقو «همومعب كسمتي ىتح هب قوطنملا هظفلب ال

 .ها .«لاعفألل الو

 مومع ال موهفملا» : هللا همحر يلازغلا لاق» : ۲ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 ؛ ةيظفل تسيل موهفملا ةلالدو «هتايمسم ىلإ ةفاضإلاب هتلالد هباشتت ظفل مومعلا نأل ؛هل

 .«مومع اهل نوكي الف
 : ظافلألا ىلع الإ ماعلا ظفل قلطت ال كنأل ؛ًامومع هيمست ال ٌتنك نإ :باوجلاو

 .يظفل عازتلاف
 نأل ؛لطابف :هادع ام عيمج نع مكحلا ءافتنا هنم فَّرْعُي ال هنإ :ينعت تنك نإو
 تبث ىتمو ءةجح موهفملا نأ ىلع عرف ؟ال مأ مومع هل له موهفملا نأ نع ثحبلا
 روكذملا ريغ يف مكحلا تبث ول هنأل ؛هادع امع مكحلا ءافتناب عطقلا مزل ؛ةجح هنوك
 .ها .«ةدئاف ركذلاب هصيصختل نكي مل

 دضعلا حرش .157؟ - ۱۹۱ص لوصفلا حيقنت حرش .455/؟ يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 دئاوز .198/؟ رصتخملا نايب .(ب/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ٠١١/۲. رصتخملا ىلع
 .717 ۔ ۲۰۹/۳ رينملا بكوكلا حرش .۲۹۰/۱ ريرحتلا ريسيت 7365١ - 551١. ص لوصألا
 .1مل» لدب «الد Î : يف

 نأب :ةمجرتم ةلأسملا نأب لوقأ» :(أ/١٠77؟ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 ؛دوصقملا زواجتت ةلأسم هذهو ؟فوطعملا يف مومعلا يضتقي له ماعلا ىلع فطعلا
 .ها.«اهيف فالخ ال روص ىلع اهقابطنال

 .455/؟ يدمآلل ماكحإلا .۳۸۸/۲ يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا هذه ةمجرت رظناو
 جاهنم حرش .۳۴/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .۲۲۲ص لوصفلا حيقنت حرش
 .757/ رينملا بكوكلا حرش .١؟4ص يلعبلا رصتخم ./1 يناهفصألل . يواضيبلا
 . لود لدب «مالسلا هيلع» ش : : يف

 دهع وذ الو ءرفاكب نمؤم لتقي ال الأ» :لاق يي يبنلا نأ :هنع هللا يضر يلع نع
 .(هدهع يف
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 (N) « 3 و 7 غ4 2
 . حيجصلا وهو «ليلدب الإ ممومعلا

 )٥۴١(٤( ثيدح ؟رفاكلاب ملسملا ُداَقُيُأ باب «تايدلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ =
 .ةصق هيفو .4

 سفنلا يف كيلامملاو رارحألا نيب دوقلا باب «ةماسقلا.باتك يف يئاسنلا هجرخأو

14. 

 .1١؟؟ 21١9/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 الو ءرفاكب ملسم لتقي ال» :لاق ي يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو
 . «هدهع يف دهع وذ

 )٤٥١١( ثيدح ؟رفاكلاب ملسملا ُداَقُيُأ باب «تايدلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

000 

 يهنلا ىنعمب ٌرَّبْخ لوعفملل ءانبلاب (لتقي ال)» : ٤٥١/١ ريدقلا نضيف يف يوانملا لاق

 ةفينح وبأ لتقو «يعفاشلا بهذم وهو .هريغ وأ اّيَمِذ (رفاكب) نمؤم هلدب ةياور يف (ملسم)
 أردت نولوقي :رفزل تلق دايز نبا نع يدهم نبا نع يقهيبلا ننس يفو .يمذلاب ملسملا
 «رفاكب ملسم لتق :تلق ؟وه امو :لاق .تاهبشلا مظعأ ىلع متمدقأو «تاهبشلاب دودحلا

 .هنع يعوجر ىلع دهشا :لاق «رفاکب ملسم لتقي ال» : لَك يبنلا لاق دقو

 دقو «هدهع يف دهع وذ الو ءرفاكب ملسم لتقي ال١ :هظفلو ةدايزب يور ثيدحلا اذه
 صصخي ال هسكعك ماعلا ىلع صاخلا فطع نأ مهدنع حصألل لوصألا لهأ هب لثم

 .يبرح ريغب هلتق ىلع عامجإلل ؛يبرح رفاكب ينعي «هدهع يف دهع وذ الود :هلوقف
 يف نيفوطعملا نيب كارتشالا بوجول ؛هيلع. فوطعملا يف يبرحلا ردقي :يفنحلا لاقف
 1 .ها .«يمذب ملسملا لتق نم هب لاق ام يفاني الف «مكحلا ةفض
 اهانعم ميقتسي ال ةفوطعملا ةلمجلاو. ءىرخأ ةلمج ىلع ةلمج فطع اذإ :ةيفنحلا تلاق )١( ١

 ةيناثلا ةلمجلا يف ظفللا كلذ ردق ول ظفل اهيلع فوطعملا ةلمجلا يف ناكو «ريدقتب الإ
 نم نيتلمجلا يف ظفللا كلذ مكح نوكي ذئنيحو .اهيف هريدقت بجو ءاهانعم ماقتسا
 «طقف ةيناثلا صوصخ ىلع ليلد لد اذإ الإ .صوصخلا ثيح نم اذكو «دحاو مومعلا

 لتقي ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم .طقف ةيناثلا يف صوصخلا نيعتي ذئنيح هنإف

 وهو «ةفوطعملا ةلمجلا يف ةرفاكب» ردقي هنإف ؛هدهع يف دهع وذ الو ءرفاكب ملسم
 وهو ليلدب الإ هيف همومع يضتقي ذئنيحو .(هلهع يف دهع وذ الو» :مالسلا هيلع هلوق
 ىلإ ۲۹۲/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هازعو «بجاحلا نبا دنع حيحصلا
 .ةيعفاشلاو ةيكلاملل افالخ « يناعمسلا نبا

 يناعمسلا نبا هب حرص ام ليلدب ؛ حيحص ريغ يناعمسلا نبا ىلإ راجنلا نبا هازع امو

 ٌعيمج هيف رمضي نأ بجي ال فوطعملا» :لاق ثيح "75 ص ةلدألا عطاوق يف هسفن
 =هيلع فوطعملا يف امم هيف رمضُي امنإ لب «هيلغ فوطعملا يف امم «هرامضإ نكمي ام

 ل
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 . ِةَئيِرَمْلِل ؛لّوألا بيف ءلِطاَيَّوُهَو ءاقلطم هلق َمَتَبْمال ‹ٌءٰيش زدقي ملول :اتل

 وب
 ٌدْسْفَيْف ءطَقَف ٌيبْرَحْلِل لوألا «ارفاکٍپ» َناَكَل 29َكِلَزَك َناَك ْوَل :اوُلاَق

 ْريِمَض ُهّنأل ؛ 2ِنِئاَبْلاَو کیچ لإ "”«َنْهتَلوُعُبَوط :َناَكَلَو .ىتْعَمْلا
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 امم «قبس ام عيمج هيف رمضي ةفينح يبأ باحصأ دنعو .هب لقتسيو ديفي ام ردقب
 دهع وذ الو ءرفاكب نمؤم لتقي ال» : لكي هلوقب لالدتسالا اذه لاثمو .هرامضإ نكمي

 «لتقلا نم عنملا ىنعم ىلع «هدهع يف دهع وذ لتقي الو رمضي اندنعف . . «هدهع يف
 ال يذلا رفاكلا نإ :اولاق اذه ىلعف .رفاكب هدهع يف دهع وذ لتقي الو رمضي مهدنعو

 :هب دارملا .«رفاكب نمؤم لتقي ال١ :هلوق نوكيف «يبرحلا وه دهعلا وذ هب ُلَتْفُي
 .ها .(ىبرحلا

 حرش .455/7؟ يدمآلل ماكحإلا .588/7 يزارلل لوصحملا ."”"5ص ةلدألا عطاوق :رظناو

 نايب .(أ/7١٠) ةقرو) بجاحلا عفر 477/١. يناهفصألل جاهنملا حرش .۲۲۲ص لوصفلا حيقنت
 ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم ١7١/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .147- ۱۹۵/۲ رصتتملا

 .751/ رينملا بكوكلا حرش .۲۹۸/۱ تومحرلا حتاوف 173-01١.

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«كلذك» لدب «كلذ» لصألا :يف
 1 ٠١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 1۹۸/١ رصتخملا
 اودارآ نإ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو» :اهمامتو ۲۲١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 . «ًاحالصإ
 اذإف ءاهتدع ضمت مل ام اهجوز اهعجري نيتقلط وأ ةقلط ةقلطملا ةجوزلا يه :ةّيِعْجّرلا

 .نئاب ىلإ تبلقنا اهتدع تضم
 رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل طيسولا مجعملا .١52ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا

 ٤۳۲/۸. هتلدأو ىمالسإلا هقفلا ”/

 .نيديدج دقعو رهمب الإ هيف ةعجر ال يذلا قالطلا اهيلع عقو يتلا ةأرملا يه :نئابلا
 ةدحاو ةقلط اهب لوخدملا ريغ قالط وهو :ىرغص ةنونيب نئاب : نيعون ىلع قالطلا اذهو

 :ىربك ةنونيب نئابو .نيتقلط وأ ةدحاو ةقلط دعب اهب لوخدملا ةدع يضمو «نيتقلط وأ

 .هريغ اجوز حكنت ىتح ةعجرلا اهل قحي ال ذئدنعو «ةثلاثلا ةقلطلا دعب نوكي يذلا وهو

 ةرسألا ماكحأ ٤۳۲/۷. هتلدأو يمالسإلا هقفلا ٠١١. ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا

 .ها١اؤص يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل

 ۲۲١[. :ةرقبلا] #ءورق ةثالث نهسفنأب نصئرتي تاقلطملاو» :ىلاعت هلوق يف

 ةثالث نهسفنأب نصئرتي تاقلطملاو» :ىلاعت هلوق يهو «ةميركلا ةيآلا لوأ يف مومعلا

 ءامهيلع ةدعلا بجتو «ةيعجرلاو نئابلل ماع «تاقلطملا» ظفلف ء[١۲۲ :ةرقبلا] (ءورق

 الكا



 مْوَي ٍرْيَغ يِف ©)[ورْمَع َبَْض ّنأب] ٍقْوَمْلابَو ِهماَرَتْلاِب َبيِجْأَو .ٍةَعُمْجْل موي

 : يأ ءفاَرْمَعَو ِةَعْمْجْلا َمْوَي اَدْيَر ُتْبَرَص» :ٌوْحَن َناَكَل ءَناَك ْوَل :اوُلاَق

 و ورو

 ماب سيل تفرش نيل ”4لنرُملا اهبأ اي :لْنِي (ةلأسم)
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 لعبو نئابلا لعب لمشي 4نهتلوعبز) :ىلاعت هلوق يف ريمضلا نوكي نأ كلذ نم مزليو
 ىلع لدف ءاهعجاريو اهدري نأ اهلعبل قحي ال نئابلا نأل ؛حيحص ريغ اذهو «ةيعجرلا

 نئابلا يف ماع هيلع فوطعملا يف هنأ عم ءةيعجرلاب صاخ فوطعملا عم ريمضلا نأ

 ةيفنحلا لاقو «روهمجلا دنع مكحلا يف ةكراشملا يضتقي ال فطعلا نأل ؛ةيعجرلاو
 ليلدب صخ هنكل ماع «نهتلوعبو# :فوطعملا يف ريمضلا نإ» :بجاحلا نباو

 .؟لصفنم

 حرش .1//4517 يدمآلل ماكحإلا ."88/7 يزارلل لوصحملا .ل١/1 ىفصتسملا :رظنا

 رصتخم ١94/١. تومحرلا حتاوف .۳۲۰/۱ ريرحتلا ريسيت .١19ص لوصفلا حيقنت
 ۱۸۷/١. يبرعلا نبال نآرقلا کہا .758/# رینملا بكوكلا حرش .٤۱۲ص لعبلا
 ريونتلاو ريرحتلا 4840/١. ريثك نبا ريسفت /17١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 خيشلل رانملا ريسفت ١46/١ ١45. سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت 01
 ماكحألا تايآ ريسفت نايبلا عئاور .6١ا//١ يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ ."4/5 اضر ديشر

 .۳۳۲ ۔ ۳۳۱/۱ ينوباصلا يلع دمحم خيشلل

 نايب يف امل قفاوملا وهو . .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .١17/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 0194/7 رصتخملا

 .«ًاليلق الإ ليللا مق لمزملا اهيأ اي :اهمامتو ١. :ةيآلا لمزملا ةروس

 عماجلا ."55/8 صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ .۷۸/۲۹ يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 /١141/9. ريثك نبا ريسفت ١7١/6. فاشكلا ريسفت .۳۱/۱۹ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل

 .؟66/98 ريونتلاو ريرحتلا

 .(كلمع نطبحيل تكرشأ نئل# :اهمامتو .57 :ةيآلا رمزلا ةروس

 ريسفت .؟6١/075 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 15/١١. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 ٥۸/۲٤. ريونتلاو ريرحتلا ١٠١86/5. ريثك نبا ريسفت .159/8 فاشكلا

 ىلإ روكشلادبع نبا هبسنو «ةلبانحلا نم باطخلا وبأو يميمتلاو «ةيعفاشلا رثكأ لاق هبو
 ١ .ةيكلاملا
 -يدمآلل ماكحإلا ۷۹/١. يزارلل لوصحملا 1٤/١. ىفصتسملا 781/١. ناهربلا : رظنا
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 َباَطِح َّنأب طق :اَنَل . "لیل ' لإ م اع :ٌدَمْحأَو ةَفيِنَح وُبأ َلاَكَو
 .اًصيِصْخَ ورْيَع ُجوُرَخ نوک نا تجب :اًضْيَأَو AE ريع ُلَواَتَتَي آل ِدَوْفُمْلا

 كرُدَعْلا ِةَرَجاَتُمِل ؛ْبَكْرإ» :ِءاَدِيْقالا ُبِصْنَم ُهَل ْنَمِل َليِق اَذِإ :اوُلاق اق
 of وراه هر

 ‹َحَتف» :]/£ 1£ /ُلاَقُي كيدو عم عاأل * هنآ هَل : :ةَعْل ي «هوحنو

 رو ا وور رار ع
 فقوتم دوصقملا نال ؛َمِهُق أ َعوُنْمَم : :اَلُق . ِهِعاَبْنأ َعَم:ُداَرُمْلاَو ارَسَكَو

 . "اده ٍفالخب قَكَراَشُمْلا ىَلَع

 عفر ٤۲۸/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 1901/١. ريرحتلا ريسيت .458/5 =

 .701/؟ رصتخملا نايب .171/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .(أ/ 7٠١4 ةقرو) بجاحلا

 رينملا بكوكلا حرش ۳۲٤/١. ةدعلا .١١؟ص يلعبلا رصتخم ۳١۸/۲. لوسلا ةياهن

 .4١١ص لوحفلا داشرإ 581/١. تومحرلا حتاوف انا

 .«دمحأو ةفينح وبأ لاقو» لدب «ةفينح وبأو ا لاقو» أ :يف )١(

 عطاوقلا يف يناعمسلا نباو «ةلزتعملاو ءهباحصأ رثكأو دمحأو «ةفينح وبأ لاقو (؟)

 كلذ يف هي هتمأ نيبو هنيب قرفلا ىلع لدي ليلدب الإ ةمألل ماع هنإ :۳۷*ص
 .باطخلا

 هنأ يطيوبلا يف يعفاشلا مالك رهاظو» :68/5# لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق

 .ها. «مهلوانتي

 .ها.ة«دساف اذهو» : ٠٠/۲ ىفصتسملا ىف ذ يلازغلا لاقو

 ام :هيف لوقأ انأو» ٠١٠/١: ناهربلا يف لاق ثيح ةلأسملا يف نيمرحلا مامإ ددرتو

 باطخ درو اذإ ناكو ؛مئانغلاو «حاكنلاك مالسلا هيلع لوسرلا صئاصخ هيف ترهظ

 ؛هيف هتكراشم نودقتعي اوناك مهارأ امف ي هللا لوسرب ناسللا مكح يف صتخم

 .هيف باطخلا رهظ اميف ب هللا لوسر صئاصخب ّملعلاو ءٌصيصختلا ةغيصلا ءاضتقال
 تسلو .رظنلا لاجم اذهف «هب صتخم باطخ هيف دروو «هصئاصخ هيف رهظي مل ام امأف

 .ها .«ةكراشملا داقتعا درط يف مهيأر نم ًاعطاق ًاكلسم ًاضيأ ققحتأ

 يدمآلل ماكحإلا ۳۷۹/١. يزارلل لوصحملا 1٤4/١. ىفصتسملا 791/١. ناهربلا :رظنا

 عفر 458/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 581١/١. ريرحتلا ريسيت . 8/7

 ۲٠٠/۲. رصتخملا نايب ١171/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١5/(. ةقرو) بجاحلا

 رينملا بكوكلا حرش ۳٠۸/١. ةدعلا .4١١ص يلعبلا رصتخم ۴۸/١. لوسلا ةياهن

 ۱۸١/۳. طيحملا رحبلا ۷٠٠/۲. عماسملا فينشت .۲۸۱/۱ تومحرلا حتاوف .۳
 .4١١ص 546 داشرإ

 .ش :نم ةطقاس هاذه فالخب» ظفل (۳)

 فنيا
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 .ٍِساَيِقْلل ؛قاَحنإلا َّنأِب ُمَطفَت :ائلُف .ّدَعتَي مل ءاًصاَح ناگ ولو ”
 .ُديِفُي ل “كل ةَلِفاَنِإِمَ , 00ج ةَصِلاَخ# : فمف :اوُلاَق

 eens "ب َسْيَل ٍدِجاَوِل '''”هباطِح (ةلأسم)

 عماج :رظناو .(ءاسنلا متقلط اذا ءيبنلا اهيأ اي :اهمامتو ١. :ةيآلا قالطلا ةروس

 فاشكلا ريسفت ١15148/18. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .۸۳/۲۸ يربطلل نايبلا
 ۲۹٤/۲۸. ريونتلاو ريرحتلا .۳۳۸۷ ريثك نبا ريسفت <35

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ٠١۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(أ/١٠٠ ةقرو) بجاحلا عفرو ٠۲٠٠/۲ رصتخملا

 .«فيرشتلل ؛الوأ» لدب «هفيرشتلا ش :ةرابع
 .«عيمجلا» لدب ؛عمجلا» أ :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«"ىضق» لدب ءاضق» ش :يف
 :رظناو .(اهكانجوز ارطو اهنم ديز ىضق املف» :اهمامتو .۳۷ :ةيآلا بازحألا ةروس
 فاشكلا ريسفت 18448/١4. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١/۲١. يربطلل نايبلا عماج
 .۳۸/۲۲ ريونتلاو ريرحتلا .50/57 يناعملا حور .457/8 ريثك نبا ريسفت . 8
 .؛ٌلْئِمَف» لدب لشهب | : يف

 .أ :نم طقاس «كل» فرح
 عماج :رظناو .(نينموملا نود نم كل ةصلاخ# :اهمامتو ٠٠. :ةيآلا بازحألا ةروس

 فاشكلا ريسفت .اهدعب امف ۲۰۸/٠١ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ١18/17. يربطلل نايبلا

 ۷٠/۲۲. ريونتلاو ريرحتلا .08/17 يناعملا حور .541/8 ريثك نبا ريسفت . 08

 عماج :رظناو .(كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو# :اهمامتو .4 :ةيآلا ءارسإلا ةروس )٠١(

 فاشكلا ريسفت ۳٠۸/٠١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا 40/١6. يربطلل نايبلا

 144/١8. ريونتلاو ريرحتلا ۱۳۸/٠١. يناعملا حور ۴۳٤/٤. ريثك نبا ريسفت .1 84/6

 ناهربلا يف) نيمرحلا ٌمامإ رّوص» :(ب/١٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١١(

 هيلع هباطخب ةلأسملا امهريغو ء(١۳۷ص ةلدألا عطاوق يف) يناعمسلا ٌنباو (ء( ١
 ي يبنلا ىلع ادئاع «هباطخ» :فنصملا لوق يف ريمضلا نوكي هيلعو «مالسلا

 .ها .«عراشلا ىلع ريمضلا دوع باوصلاو

 .ةيفنحلاو «ةيكلاملاو «ةيعفاشلا لاق هبو )۲
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 مدع نمو « صيصختلا موزلو ‹عطقلا َنِم مدقت ام ل . ةلباتحلل افالخ ره 208م ا ا كر كك و ركز أا د

 ماكحإلا ."١۷ص ةلدألا عطاوق 587/١. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه يف روهمجلا لوق رظنا =

 ةقرو) بجاحلا عفر 550/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٤۷1/١. يدمآلل

 ريرحتلا ريسيت ٠١۴/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠٦/۲. رصتخملا نايب .(ب 6

 حتاوف .4١١ص يلعبلا رصتخم ."٠4ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت 70١

 .4١١ص لوحفلا داشرإ .576/# رينملا بكوكلا حرش .۲۸۰/۱ تومحرلا

 هنإف ءةمألا نم دحاول ةي هباطخ» :۲۲۳/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق )١(

 ىلإ ًاثوعبم ل يبنلا نكي مل ٌبطاخملا هب صتخا ول هنأل ؛هّريغو ٌبطاخملا لوانتي
 .طقف ةلبانحلا لوق اذهو .ها .؟عيمجلا

 صخ اذإ» :لاق ثيح ٠٠۲/۱ ناهربلا يف نيمرحلا مامإل ديج ليصفت كانهو

 «فالخلا لئاسم نم نويلوصألا هدع امم اذهف «باطخب هتمأ نم ًادحاو ذل هللا لوسر

 نم مهنمو «بطاخملا نوكراشي ةبطاق نيفلكملا نأ ىلإ راص نم ءاملعلا نم» :اولاقف

 .هنوكراشي ال لاق

 الف ءظفللا ىضتقم يف رظنلا عقو نإف :زيجو مالك ىلإ دودرم يدنع اذه يف لوقلاو

 باطخ نأ كش الف «هيلع عرشلا رمتسا اميف رظنلا عقو نإو «صيصختلل هنأ كش

 همزتلي ام هاضتقم ىف نومزلي ةفاكلا نإف ةمألا داحآب ًاصتخم ناك نإو ءهللا لوسر
 ١ .ها .«بطاخملا

 .ةلأسملا هذه يف فالخلا ىنبم

 نم ًادحاو ب لوسرلا صصخ اذإ امأو» :"/١ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاق
 نأ ىلإ راص نم ءاملعلا نم :لاقو اذه يف ًافالخ مهضعب ركذ دقف باطخب هتمأ
 .هنوكراشي ال :لاق نم مهنمو «بطاخملا نوكراشي ةبطاق نيفلكملا

 صيصخت الب ءءاوس عرشلا يف ةمألا َعيمج نأ لصألا نأ ىلإ راص :لوألاب لاق نمف
 نوديريف ءدحاولا َنوبِطاخي مهنأ ناسللا لهأ ةداع ترج دقو «ةعامجلا نيب نم دحاول

 .ريثك مالك يف اذهو «ةعامجلا هب

 نيب نم دحاولاب ةصتخم ىهو «ةغيصلا ةروص ىلإ َبَمَّذ ْدَقَف :ىناثلاب لاق نم امأو
 ١ .«ليلدب الإ ميمعتلل لعجي الف «ةعامجلا

 يدمآلل ماكحإلا ."۷اص ةلدألا عطاوق 1907/١. ناهربلا :يف ةلأسملا هذه رظنا

 .(ب/١٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر ۹ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .6⁄1/۲

 ٠٠۲/۱. ريرحتلا ريسيت . ۱۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۰٦/۲. رصتخملا نایب
 حتاوف .4١١ص يلعبلا رصتخم .٠٤ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت
 .4١١ص لوحفلا داشرإ .۲۲۳/۳ رينملا بكوكلا حرش .۲۸۰/۱ تومحرلا

 .ش :نم طقاس «ْنِم» فرح )۲(
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 .”هجاولا ىَلَع ييكشج :ةدئا

 انخيش هنع ع تلأسو دنس طق اذهب رأ مل» : ٥٤۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق )١(

 هافرعي ملف ًارارم يبهذلا هللادبع ابأ ظفاحلا انخيشو «جاجحلا ابأ نيدلا لامج ظفاحلا

 .ها . «ةيلكلاب

 «لصأ هل فرعُي ال ثيدح وهو» :(س/١٠© ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها.«هفرعأ ال :لاقف يبهذلا انخيش هنع تلأس

 ثيدح 0" ص يواضيبلا جاهنم يف ةعقاولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت يف يقارعلا لاقو

 .ها . «هاركنأف يبهذلاو يزملا هنع لئسو «لصأ هل سيلا : (o) مقر

 يقارعلا هلاق «هل لصأ ال» :5ص عونصملا يف يراقلا يلع الملا خيشلا لاقو

 .«هريغو

 امك ظفللا اذهب لصأ هل سيل» 5/١*84  ٤۴۷: ءافخلا فشك يف ينولجعلا لاقو.

 نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق ١ . ؟يواضيبلا ثيداحأ جيرخت يف يقارعلا لاق

 هاور .تباث هانعم نكل .ظفللا اذهب فرعي ال ۲٠٦/١: رصتخملا نايب ققحم

 ...ةقيقر تنب ةميمأ نع ردكنملا نب دمحم نع كلام ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا

 ٠ ها .اخلإ

 نم ءاسن يف هيب يبنلا تيتأ» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةميمأ ثيدحو
 يلوقك ةأرما ةئامل يلوق امنإ ءءاسنلا حفاصأ ال ينإ» :لاقف .هعيابن تارجاهملا
 . (ةدحاو ةأرمال

 )٠١۹۷( ٠١١/٤ ثيدح ءاسنلا ةعيب يف ءاج ام باب «ريسلا باوبأ ىف يذمرتلا هجرخأ

 ها. !حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .19؟ ۔

 امنإ» :ظفلب ةميمأ نع ١44/89 ءاسنلا ةعيب باب «ةعيبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 .«ةدحاو ةأرمال يلوق لثم وأ «ةدحاو ةأرمال يلوقك ةأرما ةئامل يلوق

 نع :هظفلو ۹۸۲/۲ ةعيبلا يف ءاج ام باب «ةعيبلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 .مالسإلا ىلع هنعياب ةوسن يف ةي هللا لوسر تيتأ» :تلاق اهنأ ةقيقر تنب ةميمأ

 «ينزن الو قرسن الو ءائيش هللاب كرشن ال نأ ىلع كعيابن ءهّللا لوسر اي :نلقف
 يف كيصعن الو ءانلجرأو انيديأ نيب هيرتفن ناتهبب يتأن الو ءاندالوأ لتقن الو

 هلوسرو هللا :نلقف :تلاق «نتقطأو نتعطتسا اميف» :ِِك هللا لوسر لاقف .فورعم
 ال ينإ» :هكك هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي كعيابن مّله .انسفنأ نم انب محرأ

 ةأرمال يلوق لثم وأ «ةدحاو ةأرمال يلوقك ةأرما ةئامل يلوق امنإ ءءاسنلا حفاصأ

 .(ةدحاو

 نم وهو :هيفو .4ال/١ ءافخلا فشكو 215/8 يوانملل ريدقلا ضيف :رظناو

 .امهطرش ىلع اهتوبثل ؛امهجارخإب نيخيشلا ينطقرادلا مزلأ يتلا ثيداحألا

۷٦ 



 دّوْسألا ىَلِإ تنيو ,'"”#ساّئلب َةَفاَك اإ َكاَبْلَسْرَأ اَمَوظ :اوُناَق

 بْب اَم لک فيرغت : ركْعَمْلا دأب َبيِجْأَو .ِهْيَلَع لدي , چ یخ لاَ
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 ال رل اًدَهِب وأ «ساّيقلاب "ٍةَعاَمَجْلا ىَلَع ُهَّنَأ ىَلَع 0 :اَنلُق

 . عيِمَجلا ُكاَرِيْشا مرلي الو «'

 كلذ 0 اي يٍةَعاَمَجْلا ىَلَع يمك ِدِحاَوْلا ىَلَع يهکځ :اول

 نأ

 . عيِمَجْلِل ٍدِحاَوْلا َباَطِح

(A)هك  

 .ةريعو انزلا يِف زعام

000 

(۲) 

(۳) 

(2 

(0) 

030 

07 

(۸) 

 ٠٠/٠٤. نآرقلا ماكحأل عماجلا .51/57 نايبلا عماج :رظناو .8 :ةيآلا أبس ةروس

 .اهدعب امف ١41/55 يناعملا حور .087/ه ريثك نبا ريسفت .1۸/ فاشكلا ريسفت

 .919١//؟ ريونتلاو ريرحتلا

 .«رمحألاو دوسألا ىلإ» لدب «دوسألاو رمحألا ىلإ» أ :يف

 .«رمحألاو دوسألا ىلإ تثعب» :لاق ب هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم هجرخأو ٠٠١/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ

 .515/4 هدنسم ىف هنع هللا ىضر

 .159 ۱۹۱ ۱٤٥/٥ ۱٤۸ هدنسم ىف هنع هللا ىضر رذ ىبأ نع هجرخأو
 .«هب صتخي امب سنج لك فیرعت» ش :ةرابع
 .٦٦۷ص ؛..ماعب سيل دحاول هباطخ :ةلأسم يف ليلق لبق هجيرخت قبس

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىبأي» لدب ؛ابأي» ش : يف
 .طقف «ةعامجلا ىلع لومحم» ش : ةرابع

 :هل لاق هلك ىبنلا كلام نب زعام ىتأ امل» :لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع
 ال «؟اهتكنأ» :لاق هللا لوسر اي ال :لاق .:؟ترظن وأ «تزمغ وأ ءَتْلَبَق كلعل»
 .«همجرب رمأ كلذ دنعف :لاق . ينك

 وأ تسمل كلعل :رقملل مامإلا لومي له (۲۸) باب «دودحلا يف يراخبلا هجرخأ

 ۲٤/۸. ؟ تزمغ

 (۱۹) ثيدح انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب «دودحلا باتك يف ملسم هجرخأو

 .مجرف هب رمأ مث .معن :لاق .هلعف نع كك يبنلا لاؤس دعب هظفل يفو ۳

 )٤٤۲۷( ثيدح كلام نب زعام مجر باب «دودحلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

4 

VY 



 ًالإَو ءُساَيِقْلا َوُهَف ءىَنْعَمْلا يف يِواَسَّتلِل ؛اوُمَكَح اوُناَك نإ :اَنْلُق
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 .29041َدْغَب اَدَحَأ ٌئِْجُت َآلَو َكُئِرْجُتِ :َناَكَل ءاّضاخ َناَك كا اوا
o رو 

 senescence ةراف هاما ء هةية مة و وة ية فة ةةاففاو لوبَقب همیرح هصيصختو

(1) 

 .۳۲۵ ۰۲۸۹ ۰۲۷۰/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 نم ةعامج زعام ةصق ىور دقو» :؟55"ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 ىور .«امهريغو نيحيحصلا ىف همجرب رمأ هنأو كك هللا لوسر نع ةباحصلا

 1 :زعام ثيدح

 نب رباجو «ةريره وبأو ؛يردخلا ديعس وبأو «يملسألا ةديربو «ةرمس نب رباج
 .نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر .لازه نب ميعنو « هللادبع
 :امهنع هللا يضر يملسألا ةديربو «ةرمس نب. رباج ثيدح امأف
 انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب ءدودحلا باتك يف ملسم مامإلا امهجرخأف

 «دودحلا باتك ىف دواد وبأو (7 «۲۲)و (۱۸ «۱۷) ثيدح ۱۳۲۲ - ۳

 (448)و (4477)و (4437) ثيدح 084 - 087/4 كلام نب زعام مجر باب
 .(٤۳٤٤)و

 :هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ ثيدحو

 .(4479 )4458  ثيدح قباسلا عضوملا يف ملسم مامإلا هجرخأ

 .عجر اذإ فرتعملا نع دحلا ٍءْرَذ يف ءاج ام باب ءدودحلا باوبأ يف يذمرتلاو

 .ها .«نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو ."ال - )١478( ۳٣/٤ ثيدح

 ۸٥٤/۲. (؟8684) ثيدح مجرلا باب «دودحلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 :امهنع هللا يضر هللادبع نب رباج ثيدحو
 5481/4 (7#44 2 0"44) ثيدح زعام مجر باب «دودحلا يف دواد وبأ هجرخأ

.OAY 

 : هنع هللا يضر لازه نب ميعن ثيدح

 ٥۷۳/٤. (5519) ثيدح زعام مجر باب ءدودحلا يف دواد وبأ هجرخأ

 يف ءاجو هولي يبنلا دهع يف مُر يذلا وهو «يباحص ءيملسألا نبا وه: زعام -

 يتمأ نم ةفئاط اهّبات ول ةبوت بات دقل» :هيف لاق هلك يبنلا نأ ثيدحلا قرط ضعب
 .418/ باعيتسالا ۳۱۷/۳١. ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا .«هنع تأزجأل
 نم: :لاقف ةالصلا دعب رحنلا موي ي هللا لوسر انبطخ» :لاق بزاع نب ءاربلا نع
 «محل ةاش كلتف ةالصلا لبق كسن نمو «كسنلا باصأ دقف انكسن كسنو انتالص ىلص
 = «ةالصلا ىلإ جرخأ نأ لبق تكسن هللاو ءهللا لوسر اي» :لاقف راين نب ةدرب وبأ ماقف

VA 



 مدمن امك ءِقاَحْلِإلا ٌمطَق : ُهْنَدِئاَف : الف .ِةَدِئاَف ٍرْيَغ ْنِم َةَداَيِز )هو ِهَتَداَهَش رے 2 e ° ST aS ol o fer, Vor ar ور

(1) 

 لاقف .«يناريجو يلهأ تمعطأو تلكأف تلجعتف «برشو لكأ موي مويلا نأ تفرعو

 يتاش نم ريخ يه ةَعَّذَج قاع يدنع نإف» :لاق «محل ةاش كلت» يي هللا لوسر

 .«كدعب دحأ نع ئزجت نلو ءمعن» :لاق ؟ ينع ئزجت لهف ءمحل
 يف سانلاو مامإلا مالك (۲۳) باب «نيديعلا باتك يف ظفللا اذهب يراخبلا هجرخأ

 يبأل ةي يبنلا لوق) (8) باب يحاضألا باتك يفو ٠١/١ - ١١. خلإ ...ديعلا ةبطخ

 ۲۳۷/١. (خلإ «...عذجلاب حض» :ةدرب

 .1564 )4  ٩( ١907/6 ثيدح اهتقو باب ءيحاضألا باتك يف ملسم هجرخأو

 ثيدح ةالصلا دعب حبذلا يف ءاج ام باب «يحاضألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

)10°۸8( ۳/4. 

 .۲۲۳ ۔ ۲۲۲/۷ مامإلا لبق ةيحضلا حبذ باب ءاياحضلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .١7/؟ مامإلا لبق حبذلا باب ءيحاضألا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 نأ» :ِةلَك يبنلا باحصأ نم ناكو «همع نع يراصنألا تباث نب ةميزخ نب ةرامع نع

 ءهسرف نمث هيضقيل ؛ك يبنلا هعبتتساف «يبرعأ نم اسرف (ىرتشا يأ) عاتبا ب يبنلا

 «سرفلا هنومواسيف يبارعألا نوضرتعي لاجر قفطف «يبارعألا أطبأو ب يبنلا عرسأف
 اذه ًاعاتبم تنك نإ :لاقف ليي ىبنلا ىبارعألا ىدانف «هعاتبا ب ىبنلا نأ نورعشي ال
 دق َسْيَل وأ :يبارعألا ءادن عمس نيح ةي يبنلا لاقف .هتعب الإو هعتباف سرفلا
 «هتعياب دق كنأ دهشأ انأ :ةميزخ لاق .ًاديهش مله :لوقي يبارعألا قفطف «؟ هتعتبا
 «هللا لوسر اي كقيدصتب دهشأ :لاقف .«؟دهشت مب» :لاقف ةميزخ ىلع لك يبنلا لبقأف

 .«نيلجر ةداهش ةميزخ ةداهش لعجف»

 زوجي دحاولا دهاشلا قدص مكاحلا ملع اذإ باب ءةيضقألا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 .۳۲ - ۳۱/٤ (۳۹۰۷) ثيدح هب مكحي نأ هل

 ۳٠٠/۷. عيبلا ىلع داهشإلا كرت يف ليهستلا باب «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 5١5. 2718/8 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ثيدح اذه» :لاقو .1۸ - ۱۷/١ عويبلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا هقفاوو .«هاجرخي ملو «تاقث نيخيشلا قافتاب هلاجرو ءدانسإلا حيحص

 ٠٤٠١/٠١. داهشإلاب رمألا باب «تاداهشلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ هاورو» :144ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 .ها .«ارصتخم هوحن هسفن ةميزخ نع يلدجلا هللادبع

 ۲۷١/۲. مظعألا مامإلا ديناسم عماج يف ةفينح وبأ هجرخأ

 هيبأ نع ةميزخ نب ةرامع نع 1۸/١ عويبلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .هنع تكسو .ارصتخم هوحنب ةميزخ

۷4 



 امم هاوُلَعَف» :ُوْحَنَو 1َنيِمِلُْسُمْلا» ك ماسلا رّكَذُمْلا ٌعْمَج - (ُةَلَأْسَم)

 :انَل ."ةَلِباَتَحْلِل اكلي .")َرِماَط ُءاَمَّنلا ِهيِف ُلخْدَي آل ُرّكَذُمْلا هيف هيِف تَّلَعُي

0) 

(» 

 يفز

 عع

 .ًاضيأ ًارصتخم ١45/٠١ داهشإلاب رمألا باب «تاداهشلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 نم نيتداهشلا وذ ءىندملا ةرامع وبأ «يمطخلا يراصنألا تباث نب ةميزخ وه :ةميزخ
 هالال ةنس نيفصب يلع انديس عم دهشتساو .اهدعب امو اردب دهش «ةباحصلا رابك
 ٤٤۸/١. باعيتسالا .۲۷۸/۲ ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا .هنع ىلاعت هللا يضر
 ةلاح يف نونو واو هرخآ يف ةدايزب «ءالقعلا روكذلا نم رثكأف ةثالث ىلع لد مسا وه
 وأ مَّلَع لك الإ عمجلا اذه عمجي الو .رجلاو بصنلا يتلاح يف نونو ءايو «عفرلا

 مث .بيكرتلا نم هولخ ما ءاهل هت هتیحالصو ءءاتلا نم هولخ طرشب «لقاع ركذمل ةفص

 هثنؤم يذلا (نالعف) نزو الو «(ءالعف) هثنؤم يذلا (لعفأ) نزو ىلع نوكي ال نأ

 .(ىلعف)
 لماعي ءهب قحلم وهف ء«هطورش هيف رفوتت ملو «عمجلا اذه ةروص ىلع ءاج ام لكو
 «(درفم لجرل ملع) نيدباع :لثم «ةيفرصلا هتليصف نم دعي الو .بارعإلا يف هتلماعم

 .خلإ . ..نوثم .نوضرأ «نونب .نونس

 ةصالخلا ظافلأ نع ةصاصخلا فشاك .5* 50/١ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش :رظنا

 عماج .٤۲ص ماشه نبال كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ .17١ص يرزجلا نبال
 ةيبرعلا تاوصأ يف طيحملا .18 15/9 ينييالغ ىفطصم خيشلل ةيبرعلا سوردلا

 ۱ يكاطنألا دمحم ذاتسألل اهفرصو اهوحنو

 رثكأو ءبجاحلا نباو .يدمآلاو ءيلازغلاو ءينالقابلا يضاقلا هحجر لوقلا اذهو
 مظعم نع ناهرب نبا هلقنو «ةلباتحلا نم يفوطلاو ءباطخلا وبأ هراتخاو «ةيعفاشلا
 .ءاهقفلا

 يدمآلل ماكحإلا ۳۸٠/١. يزارلل لوصحملا ۷4/١. ىفصتسملا 546/١. ناهربلا : رظنا
 رصتخملا نايب .(ب/١٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر 0١ لوصألا ىلإ لوصولا .,/؟

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠۲١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲
 0غ ريسيت .۲۷۴/۱ تومحرلا حتاوف .198ص لوصفلا حيقنت حرش .0

 يلعبلا رصتخم .ه١/١٠ ةضورلا رصتخم حرش .448١/؟ ةهزنلا عم ةضورلا ١.

 .١14ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .8"7/* رينملا بكوكلا حرش .54١1١ص

 نم امهو ىفوطلاو .«باطخلا ىبأ فالخ ليلدب ؛ةلباتحلا لك ال «ةلبانحلا رثكأ :دارملا

 1 1 .ناتياور هيف دمحأ مامإلا نعو .ةلبانحلا
 ك نونلاو واولاب عمجلا امأف» :ةهزنلا عم ٤۸/١ رظانلا ةضور يف ةمادق نبا لاق
 يضاقلا راتخاف ١417[. :ةرقبلا] «اوبرشاو اولك# :هلوقك نيركذملا ريمضو ؛نيملسملا»

 .دواد نباو «ةيفنحلا ضعب لوق وهو .هيف نلخدي نهنأ (ىلعي وبأ)
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 َرَدُق ْنِإَف .َنُسَح اَمَل “الجاد ناک ولو .'يتاَميْسُمْلاَو َنيِمِلْسُمْلا ّنِإ#

 : َّةَمْلََس -ِ ةَمَلَس م ْتَْلاَق اًضِيَأَو :[ب/4؟] / ىّلْؤأ سيلا ٌةَدَباَمَف ةَئِصوُصُتلِل هيجم

 : "للا َلَرْنَأَف ءلاجّلا اإ َرَكَذ هللا ىَرَت ام :َنْلُق َءاَسَّلا َّنِإ هللا َلوُسَر اّي»

 ةريرفَت ٌعِصَي ْمَل .ٍتاآلخاَد ك ْوَلَو .*«.عٍتاَمِلْسُمْلاَو َنيِمِلْسُملا ن

(0) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 .ها .«هيف نلخدي ال نهنأ :نورثكألاو باطخلا وبأ راتخاو

 ريمضو «ملاسلا ركذملا عمج امأو» : ١١١/١ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو

 نولكأيو ءاودعقو اوماقو ءاوبرشاو اولكو «نيملسملا :وحن لعفلاب لصتملا عمجلا

 .روكذملا عازنلا هيفف «نوبرشيو
 دارأ نإ :يأ «لوألا قحلاف الإو «قافتاف ءةنيرق وأ جراخ ليلدب اودارأ نإف» :هلوق

 ليلدب اوبرشاو اولكو ءنيملسملا ظفل يف نلخدي ثانإلا نأب هقفاو نمو يضاقلا
 عضو فالخ نأل ؛لكلا نيب هيلع قفتم وهف .نهلوخد ىلع لدت ةنيرق وأ «لصفنم

 ءاعضو ظفللا ىضتقمب هيف نلخدي نهنأ اودارأ نإو «ليلد هيلع لدي نأ عنتمي ال ظفللا

 يف نلخدي ال نهنإ :هقفاو نمو باطخلا يبأ لوق وهو .لوألا قحلاو «حيحصب سيلف
 ١ .«كلذ

 «اوبرشاو اولكو# ءنينمؤملاو نيملسملا وحنو» :١14ص لخدملا يف ناردب نبا لاقو

 ىلإ رثكألاو باطخلا وبأ بهذف .فالخ هيفف «روكذلا عيمجل وه امم [1۸۷ :ةرقبلا]

 . هيف نلخدي ال نهنأ
 اريثك رثؤي طوقسلا اذهو .عوبطملا لخدملا يف ناردب نبا ةرابع نم طقاس «الا فرح
 .ىنعملا يف

 فاشكلا ريسفت ١140/١4. نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو ."ه :ةيآلا بازحألا ةروس
 ريرحتلا ."ه8/ يبلاعثلا خيشلل ناسحلا رهاوجلا .429/8 ريثك نبا ريسفت . 8

 .۱۹/۲۲ ريونتلاو

 .«تالخاد نك ولا ش :ةرابع

 .«لجو زع هللا لزنأف» ش :ةرابع

 نم ريسفتلا ىف ىئاسنلا نلمحرلادبع وبأ لاق» :٠٠۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 دايز نب دحاولادبع نع «ةملس نب ةريغم نع ءرمعم نب دمحم انثدح» :ريبكلا ننسلا
 اي تلق لوقت ةملس مآ تممسا :لاق ةبيش نب نلمحرلادبع انث ميكح نب نامثع نع

 :ىلاعتو هناحبس هللا لزنأف ؟لاجرلا ُرَكْذُي امك نآرقلا يف ُرَكْذُت ال انل ام :هللا لوسر
 نع نافع نع (*08/5 هدنسم يف) دمحأ هاور كلذكو «تاملسملاو نيملسملا نإ#

 .ها «اذه نم َلَوْطَأِب هركذف .دايز نب دحاولادبع

 =ةملس مأ نع دهاجم نع حيجن يبأ نبا نع ٠" ١ص هريسفت يف يروثلا نايفس ىورو

۷۷۱1 



 , “دملا ْعْمَج هن 4آ أ ىَلَع َيَرَعْلا ُهاَمْجِق :اًضِيََو و ب

(1) 

 تاملسملاو نيملسملا نإ :تلزنف .ركذن الو لاجرلا ركذي ءهّللا لوسر اي» :تلاق
 .(...تانموملاو نينموملاو

 .هب نايفس قيرط نم ١1/97 نايبلا عماج يف يربطلا ريرج نبا هجرخأو

 حيحص ثيدح اذه» :لاقو ٤1١/١ ريسفتلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا هقفاوو ها. «هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع

 نم "84/0 (۳۲۱۱۹) ثيدح بازحألا ةروس نمو باب «ريسفتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 . ها .«بيرغ نسح ثيدح اذه» : ىسيع وبأ لاقو .ةيراصنألا ةرامع مأ نع ةمركع ثيدح

 لوقب لدتسي نأ يدنع ىلوألاو» :(أ/5١٠ ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 داهج نهيلع معنا : هلك لاق ؟ داهج ءاسنلا ىلع هللا لوسر اي :اهنع هّللا يضر ةشئاع

 ولف ءديج .دانسإب (5101 :مقر ثيدح) هجام نبا هجرخأ «ةرمعلاو جحلا :هيف لاتق ال

 .ها .«لأست ملو «كلذ َتَفَرَعَل نينمؤملا ظفل يف نلخدي نك
 نم ديلا هننس يف ينطقرادلاو 2150/6 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو :ٌُتلق
 .اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 ريثك نبا ريسفت .4!"/ه فاشكلا ريسفت 148/١4. نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 .1۹/۲۲ ريونتلاو ريرحتلا ."هه/# يبلاعثلا خيشلل ناسحلا رهاوجلا ع٥

 اهمأو «ةيموزخملا «ةريغملا نب ةفيذح ةيمأ يبأ تنب دنه نينمؤملا مأ يه :ةملس مأ
 عم ترجاه .دسألادبع نب هللادبع ةملس يبأ نب ةملس اهنباب اهتينك .رماع تنب ةكتاع

 أرب مث مهسب هدضع بيصاف دحأ ىلإ ةملس وبا جرخو «نيترجه ةشبحلا ىلإ ةملس يبأ

 «ةملس مأ تدتعاف «هنم تامو ‹حرجلا داعف ةيرس يف ةي هللا لوسر هلسرأف ؛حرجلا

 ۸٤ اهلو ه۹ ةنس تيفوت .ءاسنلا لمجأ نم تناكو ءب هللا لوسر اهجوزت مث

 :دامعلا نباو رجح نبا لاق .عيقبلاب تنفدو .ةافو نينمؤملا تاهمأ رخآ يهو .ةنس

 باعيتسالا ٤٥۸/٤. ةباصإلا : يف اهتمجرت رظنا .ةريثك بقانم اهلو .ه١5 ةنس تيفوتأ
  . ۴٤بهذلا تارذش ١/54.

 عمج ءاوبرض يف ؛واولا» لثمو ««نيملسملا» لثم نأ ىلع اوعمجأ ةيبرعلا لهآ نإ
 .ظافلألا ثحب يف ةجح ةيبرعلا لهأ عامجإ نأل ؛ءاسنلل ًالوانتم نكي ملف .ركذملا

 ةقرو) بجاحلا عفر < ٠١٤١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 546/١. ٠ ناهربلا :رظنا

 فشاك .57 5/١ ةيفلألا ىلع ليقع نبا حرش ۲۱٤/۲. رصتخملا نايب .(أ/ل5

 نبا ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ .17١ص يرزجلا نبال ةصالخلا ظافلأ نع ةصاصخلا

 .18 - ٠١/۲ ينييالغ ىفطصم خيشلل ةيبرعلا سوردلا عماج .٤۲ص ماشه نبال كلام

 ٠٠٤/١. يكاطنألا دمحم ذاتسألل اهفرصو اهوحنو ةيبرعلا تاوصأ يف طيحملا

 ففي



 ٌعيِمَجْلا َدِصق اَذِإ ٌحيِحَص :اَنلَق .روكذلا ُبيِلْعَت ٌفوُرْعَمْلا :اولاق

 :َليِق نِ .اًراَجَم ُنوُكَيَو
 .ُهلْثِم َمَدَقَت ذو ءُكاَريْشالا ُمَرْلَي :انلُق .ُهَقيِقَحْلا ّلضألا

 .اَمِهِرْيَغَو ِةَعُمْجْلاَو ءداَهجلا يف َنْلْخْدَي ْمَل َكِلَذِلَو ؛جِراَخ نِي

 فاَّذكب ْمُهَل ُتْيَصْوَأَر» :َلاَق َّمُث ءٍءْىَنِب ِءاَسِنَو ٍلاَجرِل ىَصْوَأ ول :اولاق
 . لوألا ٍءاَصيإلا ةكيرقب لب :اَنْلُق .ِةَقيِقَحْلا ىَتْعَم َوُهَو «قكيرك ريب ُكاَسّنلا لحد

 :َلاَق ول هنآ "”رئكألا َدْنِع َتَنَوُمْلا ُلَمْشَت ُةَيِطْرَّشلا "”ْنَم» (ةلأسم)
 ع2 روب 2-6

 .لوځدلاپ نفع ارح َوُهَف يراد َلَحَد ْنَم»
 يعل ُلَمْشَي :اًمِجوْحَنَو ؛َنيِنِمْؤُمْلا١َو ««ساّتلا» ب ُباَطِخْلا (ًةَلأْسَم)

 .«نيركذملا» لدب «روكذلا» أ :يف )١(

 يونسإلا مامإلا نيبو .«نيملاعلل ْنَمو» :مهلوقب هريغو يواضيبلا مامإلا اهنع ربع (؟)
 ۲١. _ ۳۲۱/۲ لوسلا ةياهن رظنا .كلذ نم ةمكحلا

 غيص ىدحإ يهو «ةمهبملا ظافلألا نم ْنَم» :؟١/48 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق (۳)

 ىلإ بهذو «ثانإلاو روكذلا لوانتيو ءاطرش عقو اذإ قارغتسالا ءاضتقا يف «مومعلا
 ةفينح ىبأ باحصأ نم ةمذرش بهذو .لوصألاو ناسللا بابرأ نم قيقحتلا لهأ اذه
 1 .ها.«ثانإلا لوانتي ال هنأ ىلإ
 ماكحإلا ۱۷/١". يزارلل لوصحملا .١1١ص لوخنملا 548/١. ناهربلا :رظناو
 لوصأ ۲٠٠. - ۱۹۹ص لوصفلا حيقنت حرش .488/6 ةدعلا .5/5!4 يدمآلل

 ٠٠١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١5/(. ةقرو) بجاحلا عفر ٠٠١/١. يسخرسلا

 يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش #/١١9. رينملا بكوكلا حرش .۲۱۸/۲ رصتخملا نايب
 . ا

 .؛نشعا لدي هني أ :يف (4)

 ولف «لوخدلاب نقتع ءرح وهف يراد لخد نم :ءامإ هل نم لاق ول هنأ هيلع ليلدلاو )٥(
 .(أ/١١٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظنا .نقتع امل «نم» :هلوق يف الخاد ثنؤملا نكي مل
 .۲۱۸/۲ رصتخملا نايب .7١٠/؟5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 الاب



 , ألا دلع

 أ :ال .[ىّلاَعَت] هللا ٌّقَحِل َناَك ْنِإ :ٌّيِزاَرلا َلاقَو

 .ةلوخد بوق ا َنيِنم ْؤُمْلاَو

 هرْيَغ ىَلِإ اًهِفْرَصِب ّبِطوح لَك ويس ىَلِإ ِهِعِفاَنَم ٌفْرَص َتَبَك :اوُلاَق
 .َضْفاَتَت الق ءِتاَداَبِعْلا ٍقْياَضَت ٍرْيَغ يف هاب در .ٌصقاتَتَ 25

 "َةَعْمْجْلاَو ٌجَحْلاَو ءِداَهجْلا باطخ ْنِم ځور َتَبَن :اوُلاَق

 . © ِفاَسُمْلاَو ضيرَمْلا جوُوْخَك ٠ (*ليِلَدب :انلُق .اَهِرْيَغ

 هِيَلَع] لوس كلا ُلَمْسَي يو اَبِع ايب .""”6ساّنلا اهب ايل : ُلْثِم (ُةَلأْسَم)

 .ةيعفاشلا مظعم نع ناهرب نبا هلقنو ةيكلاملا ضعبو «ةلبانحلاو «ةعبرألا ةمئألا لوق وهو )١(

 هلقن ام وهو .ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملا ضعب لاق هبو .ليلدب الإ نولخدي ال :ليقو

 .مهنع ينايورلاو يدرواملا
 .١٤٠ص لوخنملا .۷۸ - ۷۷/١ ىفصتسملا 557/١. ناهربلا ۲۷۸/١. دمتعملا :رظنا

 ةقرو) بجاحلا عفر .195ص لوصفلا حيقنت حرش .4/ا/ يدمآلل ماكحإلا

 طيحملا رحبلا .1768/7 رصتخملا ىلع دضعلا 3 ۲٠۱۹/۲. رصتخملا نایب ب .(ب۰ 5

 ۲۷١/۱. تومحرلا حتاوف 18/١. ريرحتلا ريسيت .9١١©ص يلعبلا رصتخم . ٠415

 .7147/؟ رينملا بكوكلا حرش

 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 قوقح نم ناك نإو . اولخد هللا قحل ناك نإ :يفنحلا صاصجلا يزارلا لاق
 .ها. «اولخدي مل نييمدالا

 .(ب/5١٠ ةقرو) بجاحلا عفر ۲٠۴/١. ريرحتلا ريسيت 575/١. تومحرلا حتاوف :رظنا

 1 تملا نایب

 .«داهجلا» ىلع «جحلا» ميدقتب .«ةعمجلاو ءداهجلاو «جحلا باطخ نم» أ :ةرابع (۳)

 .«يجراخ» ةدايزب .«يجراخ ليلدب» ش :ةرابع (5)

 ش «لصألا يف ام فالخ ىلع . «ضيرملا» ىلع «رفاسملا» ميدقتب ."ضيرملاو رفاسملا»أ :ةرابع )٠(

 نم نيذلاو مكقلخ يذلا مكبر اودبعا سانلا اهيأ ايل :اهمامتو 7١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (1)

 .(نوقتت مكلعل مكلبق
 رهاوجلا 44/١. ريثك نبا ريسفت 45/١. فاشكلا ريسفت .1١؟١/4 نايبلا عماج :رظنا

 67/١ ريونتلاو ريرحتلا .ه١/۳ ناسحلا

 =. (نودبعاف ياّيإف ةعساو يضرأ نإ اونمآ نيذلا يدابع ايل :اهمامتو .055 : ةيآلا توبكنعلا ةروس (۷)
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 ُهَعَم َنوُكَي ْنَأ الإ : ٌيِميِلَحْلا [1/45] / َلاَكَر . ألا دنع "[مالَّسلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 رر
 . "00ُنق» ُهَعَم

 ريثك نبا ريسفت .187/4 فاشكلا ريسفت .81/1 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 .؟١/؟١ ريونتلاو ريرحتلا .”"#0/# ناسحلا رهاوجلا ."ه/ه

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .؟؟١/؟رصتخملا

 ‹(اونمآ نيذلا اهيأ اي .2*سانلا اهيأ اي :لثم ءادنلا قيرطب دراولا ماعلا باطخلا

 بهذو .هيلع ظفللا قدصل ؛نيرثكألا دنع ةه ميركلا لوسرلا لمشي «يدابع رايو

 .هفالخ ىلإ نولقألا

 حرش ٤۷۹/۲. يدمآلل ماكحإلا .81/5 ىفصتسملا ۲٤۹/١. ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 حرش ۲۲٠/۲. رصتخملا نايب .(ب/١٠ا/ ةقرو) بجاحلا عفر .۱۹۷ص لوصفلا حيقنت

 حرش .٤۲۴۳ص بهذلا لسالس .۱۸۹/۳ طيحملا رحبلا ١175/5. رصتخملا ىلع دضعلا

 حتاوف .1١1/؟ عماسملا فينشت .١٠٠ص يلعبلا رصتخم .؟841/“ رينملا بكوكلا

 ۲۷١. - ۲۷۰ص لوصألا دئاوز 77/8/١. تومحرلا

 نكي مل اذإ ءادنلا قيرطب دراولا ماعلا باطخلا» : يعفاشلا مامإلا باحصأ نم يميلحلا لاقو

 : لثم هلمشي الف «لق» هعم ناك اذإو .مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلا لوسرلا لمشي «لق» هعم

 يدابع اي لق# :و ء[۸١٠ :فارعألا] «اعيمج مكيلإ هّللا لوسر ينإ سانلا اهيأ اي لق
 ١١[. :رمزلا] (ةنسح ايندلا هذه يف اونسحأ نيذلل مكبر اوقتا اونمآ نيذلا

 نيمرحلا مامإ هفيزو «ةيعفاشلا نم يفريصلا ركب وبأ :ًاضيأ ليصفتلا اذهب لاق دقو
 ليصفت ىلإ كلذ يف ءاهقفلا ةمئأ ضعب بهذو» :لاق ثيح .؟١/49 ناهربلا يف

 «ًالسرتسم درو نكلو «هغيلبتب هلك هللا لوسر رمأب ردصي مل باطخ لك :لاقف

 لَك لوسرلا رمأب صوصخلا ىلع ردُص باطخ لكو «هريغك هب بطاخم لوسرلاف
 هركذ اذهو .«سانلا اهيأ ايل : ىلاعت هلوقك .هلوانتي ال يذلا كلذف .هغيلبتب

 هظح مظعي مل نم هردتبي «لييخت هيف ليصفت اندنع وهو .يميلحلا هاضتراو يفريصلا

 .نفلا اذه نم

 وهف غيلبتلاب رمألاب ردصملا باطخلا امأو «هيف َةَّداَرُم ىلإ ةجاح الف ملسملا مسقلا امأف
 يف مومعلا ءاضتقا ىلع «سانلا اهيأ اي :هلوق نإف ؛اندنع مومعلا مكحلا ىلع يرجي

 لوسرلاب صتخم رمأ هريغي ال ىلاعت هللا لوق مكحو :ىلاعت هّللا وه لئاقلاو .هعضو
 ءهوعو هوعمساف ؛اذك يبر رمأ نم ينغلب :هيف قيقحتلا نأكو «هغيلبت يف مالسلا هيلع

 هللادبع وبأ «ميلح نب دمحم نب نسحلا نب نيسحلا وه : يميلحلا ها .«هوعبتاو

 دحوأ» :مكاحلا هنع لاق ءاهب ثّدحف روباسين مدقو ھ۳۳۸ ةنس دلو «يميلحلا

 ءاضقلا يلو .يندوألاو لافقلا ركب يبأ دعب مهرظنأو ءرهنلا ءارو امب ةيعفاشلا

 = ءاريثك يقهيبلا اهنم لقن ةديدع تافنصم هلو .ننفتم مامإ هنأب يبهذلا هفصوو ««ىراخبب
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 ُُكْذَيَف ُهوُلَأَس ْلَعْفَي ْمَل َناَك اإ هال ؛ُةوُمِهَف :اًضِيَأَو مّدَقَت اَم :اَنَ
 . ٍصيِصْخَشلا ٌبجوُم

 رمل نالو ؛ٍدجاَو ٍباَطِخب اََّلَبُمالَبُم و ءاَروُمْأم اریآ دوی ال :اولاگ 7
 et لا ِْيَلَع] ُليِرْبِج ُمَبْمْلاَو ”[ىَلاَعَتآ ٠ هللا ريالا :اَنْلُق . هود ْنَّمِم "”ىلغألل

 “رحصلاَر ِرْجَمْلا يّنَعْكَر بوج «ماگخاب ی صح :اوُلاَق
 يلو ِرْيَعِب حاكتلا ٍةَحاَنإَو 5 نك ميِرْحَتَو ۷ ) حلاو

 «ةريثك اماكحأ هيف عمج» :يونسإلا هنع لاق «ناميإلا بعش يف جاهنملا باتك» :اهنم =
 «ةمايقلا لاوحأ»و «ةعاسلا تايآ»و .«هريغ يف اهنم ريثكب رفظأ مل «ةبيرغ يناعمو
 ةياهنلاو ةيادبلا #/٠*٠١. ظافحلا ةركذت :يف هتمجرت رظنا .ه١٠٤ ةنس ىفوت .اهريغو

 ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط ٤٠٠١/١. نايعألا تايفو .1717/ بهذلا تارذش . ١
 ٠٠٠١/۲. مالعألا 404/١. يونسإلا تاقبط .؟4/*7 يكبسلا نبال

 ش .آ : نم طقاس ٤و فرح )١(

 .أ :نم طقاس «و» فرح (۲)

 .«العأ»و .«العأ رمألا نأل» أ :ةرابعو .«ىلغألا بلط رمألا نألو» ش :ةرابع (۳)

 .رهاظ فيرحت
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)
 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ()

 .۲۲۲/۲ رصتخملا

 :لاق سابع نبا نع ةمركع نع يراصنألا ديعس نب ىيحي نع يلع نب لدنم ىور (5)
 اتعكرو ءرتولا :عوطت مكل نهو «ضئارف نه ثالث» :لوقي لَك يبنلا تعمس
 .«ىحضلا ةالصو .رجفلا

 لاق .فعض هيف اذه يلع نب لدنمو» : ۲٠۳  ؟80؟ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 :ةرم نيعم نب ىيحي لاقو .فيعض :يئاسنلاو «نيعم نب ىيحيو < «لبنح نب دمحأ
 .ها .«كرتلا قحتساف ءظفحلا ءيس ناك :نابح نبا لاقو .سأب هب سيل
 بيذهتلا بيذهت 18٠0/4. .لادتعالا نازيم .8"4 474/8 ليدعتلاو حرجلا :رظناو
 يمرادلا ديعس نب نامثع خيرات .49ص نيكورتملاو ءافعضلا باتك .۲۹۹ - 14۸/1۰
 .؟ هر" نابح نبال نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نوحورجملا ۲٠١. ء۹۲ص

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىحضألا» لدب «احضألا» أ :يف (۷)

 تافص نم هذهف ةاكزلا ميرحت امأو» :19”ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (4)
 .ها .«ةيدهلا لكأيو ءةقدصلا لكأي ال ناك :هنإف ب هللا لوسر
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 ءامهريغو ءرفاّسملاو «ضيرملاك : الق .اهريعو رهم الو < دوهس الَو

 . تام لإ ّنِم َكِلَّزب اوُجُدْحَي لَو

(030 

(۲) 

 ءةقدصلا رمت نم ةرمت يلع نب نسحلا ذخأ» :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع

 .«ةقدصلا لكأن ال انأ تملع امأ ءاهب مرا خك خك» :ِكي يبنلا لاقف هيف يف هلعجف

 لهو .لخنلا مارص دنع رمتلا ةقدص ذخأ (ه۷) باب ءةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 يو يبنلل ةقدصلا يف ركذي ام (10) باب يفو «؟ةقدصلا رمت سميف يبصلا كرتي

 خلإ ...ةناطرلاو ةيسرافلاب ملكت نم (۱۸۸) باب داهجلا باتك يفو 186 14/7

 ل

 هلآ ىلعو لك هللا لوسر ىلع ةاكزلا ميرحت باب ءةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .هل ظفللاو )١51١( ۷١١/۲ ثيدح مهريغ نود بلطملا ونبو ءمشاه ونب :مهو

 هتيب لهأل الو ةي يبنلل لحت ال ةقدصلا باب «ةاكزلا باتك ىف ىمرادلا هجرخأو

۱ 00 1 

 ىضق املف» :ىلاعت هللا لاق دوهش الو يلو ريغب شحج تنب بنيز ةي يبنلا جوزت
 .["ا/ :بازحأل] «اهكانجوز ارطو اهنم ديز

 :شحج تنب بنيز يف ةيآلا هذه تلزن» :لاق هنأ هنع هّللا يضر كلام نب سنأ نعو

 ىلع رخفت تناكف :لاق .[۳۷ :بازحألا] «اهكانجوز ارطو اهنم ديز ىضق املف)
 .«تاوامس عبس قوف نم هللا ينجوزو «نكلهأ نكجوز :لوقت هلي يبنلا جاوزأ

 ٠٠٤/١ (۴۲۱۳) ثيدح بازحألا ةروس نمو «نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ

 .ها .«حيحص ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو ."هه

 ريسفت 188/١4. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١/57. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 ريونتلاو ريرحتلا ٠٠/۲۲. يناعملا حور .455/8© ريثك نبا ريسفت .45/0 فاشكلا

 كاف

 ةأرماو» :لجو زع هللا لاقف ءرهم ريغب مالسلاو ةالصلا هيلع هل حاكنلا ةحابإ امأو

 نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي نأ ءيبنلا دارا نا ءيبنلل اهسفن تبهو نإ ةنموم
 9٠[. :بازحألا] «نينموملا

 امف 7١8/١4 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١/۲۲. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 ريرحتلا ٥۸/۲۲. يناعملا حور .4481/8 ريثك نبا ريسفت .50/8 فاشكلا ريسفت .اهدعب

 .9/0/77 ریونتلاو

 ضعبب هصاصتخا نإ» :لاقف ٤۸٠/۲ ماكحإلا يف كلذ نع يدمآلا مامإلا باجأ

 «ضيرملاو ءضئاحلا نإف اذهلو .باطخلا تامومع نع هجورخل بجوم ريغ ماكحألا

 جرخي ملو ءاهيف هريغ هكراشي ال ماكحأب صتخا دق دحاو لك «ةأرملاو ءرفاسملاو

 .ها .«باطخلا تامومع يف لوخدلا نع كلذب

 ففي



 ملو ."0ةُهَدْعَب ْنَمِل اًباَطِ سيل “”4شسائلا اَهْبَأ ابإ» :لْثِم (ةَلَأْسَم)
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 يف عما اإ :اًضْيَأَو سائلا اَهبَأ ايل :َنيِموُدْعَمْلِل لاقي ال هلآ ْعْطَقْلا :اک 04
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 نم نيذلاو مكقلخ يذلا مکا اودبعا سانلا اهيأ اي :اهمامتو .٠٠:ةيآلا ةرقبلا ةروس

 .(نوقتت مكلعل مكلبق
 رهاوجلا 44/١. ريثك نبا ريسفت 55/١. فاشكلا ريسفت .1١؟١/4 نايبلا عماج :رظنا
 7/١”. ريونتلاو ريرحتلا 6/١. ناسحلا

 عمللا يف يزاريشلا :هب لاق نممو .ةلزتعملاو «ةيفنحلاو ةيعفاشلا روهمج لوق اذهو
 - ۳۸۸/۲ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ۸۳/۲ ىفصتسملا يف يلازغلاو 21؟ص
 يف انهو 7١١ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠٤۸١/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ۹
 ريرحتلا يف مامهلا نباو ء.188ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو < «رصتخملا

 حتاوف حرش عم ۲۷۸/۱ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ءريسيتلا حرش عم ۲۰0/1
 .تومحرلا

 ىلع دضعلا حرش .57/5 رصتخملا نايب .(أ/7١٠ ةقرو) بجاحلا عفر :رظناو
 ٠۲۷ص لوصألا دئاوز 57ص يونسإلل ديهمتلا .دعسلا ةيشاح عم ١77/7 رصتخملا
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 .«دجوي نأ طرشب مودعملا لوانتي رمألا» : ٤٤ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لاق
 لاح هنم لعفلا عاقيإ ىنعمب مودعملاب رمألا قلعت» :9؟ص هرصتخم يف يفوطلا لاقو
 زئاجف ءهدوجو ريدقتب هل باطخلا لوانت ىنعمب امأ .عامجإلاب لطاب لاحم «همدع
 : .ها .(اندنع

 (ًامودعمو ًابئاغ) باطخلا (معيو)» ۲٤۹/۳: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو
 .مهريغو انباحصأ هلاق .ةغللا ةهج نم يأ (ةغل فلكو دجو ًاذإ) هتلاح

 دجو اذإ مودعملاو بئاغلا معيو» :انلوق يف عازنلا سيل» :لبجلا يضاق نبا لاق
 رمأب نورومأم اننألو ؛يوغللا ظفللاب ةصاخ هذه لب «يسفنلا مالكلا يف «فلكو
 قيرطب ىضتقاف ؛اندوجو دنع ىلعت هللا زمأ نع ارابخإ كلذ لصحو لو يبنلا
 .؛ربخلل اميسق نوكي ال نأو .«بيذكتلاو قيدصتلا

 فلتخا اممو» :هلوق يوامربلا نع 0 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقنو
 يذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق لثم ءةنسلاو باتكلا يف اهافش دراولا باطخلا :همومع يف

 يذلا مكحلا يف ماع هنأ يف فالخ ال ‹(يدابع ايا» .«سانلا اهيأ ايا «(اونمآ

 امودعم وأ هوا يبنلا غيلبت تقو ًابئاغ ًادوجوم ناک ءاوس «هب هفاشي مل نم هنمضت

 -ةهج يف :فلتخا امنإو «مكحلا هب قلعت هدوجو دعب مودعملاو بئاغلا غلب اذإف «ةيلكلاب
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 . رد ُموُدْعَمْلاَف ءِنوُنْجَمْلاَو ٌيِبّصلا

(000 

 قفز

(۳) 

 قف

 . “قاما ُةَيِنَلاَو وإ الَسْرُم نكي ْمَل هَ اًبِطاَحُم نكي ْمَل ْوَل :اوُلاَق

 ضْعَبِلَو ءاَماَمِش ضْعَبل ْلَب «ٌيِجاَفَّسلا ُباَطِحْلا ُنّيَعَتَي ل ُهَّنأِب بيِجَأَو

 يفو «نيهفاشملل ةغل هلومش يف فالخ ال ءمكحب هيف هفاشملا ماعلا نأ : لصاحلاو
 ؟رخآ ليلدب وأ ةغللاب مهل لماش مكحلا له «مهريغ يف فالخلا اذكو ءامكح مهريغ

 هنأ ىلإ رثكألا بهذو .يوغللا يأ ءظفللا نم هنأ ىلإ ةيفنحلاو ةلبانحلا نم عمج بهذ
 هيلع لديو «ةمايقلا موي ىلإ ةرورضلاب ةَ هنيد مومع نم ملع امم كلذو ؛رخآ ليلدب
 تشعبو» :ِلكَك هلوقو ء[١۱ :ماعنألا] غلب نمو هب مكرذنأل» :ىلاعتو هناحبس هلوق
 .«ةفاك سانلا ىلإ

 نمل ًاباطخ سيل «سانلا اهيأ اي :لثم» :نأ بجاحلا نباك ءريثك لوق ىنعم اذهو
 ء صن وأ «عامجإ نم ٬رخآ ليلدب مكحلا تبث امنإو «نيهججاوملا دعب نمل يأ ' مهدعب

 .«سانلا اهيأ اي :نيمودعملل لاقي ال هنأب اولدتساو .سايق وأ
 نكي مل «كلذب نيبطاخم نومودعملا نكي مل ول :هنأب مصخلا هب لدتسا امع اوباجأو
 قلطم لب .لاسرإلا يف يهافشلا باطخلا نيعتي ال هنأل ؛ ؛مهيلإ ًالسرم للي يبنلا
 .ها .«فاك باطخلا

 .«ردجأ» لدب «ىرحأ» أ :ىف

 :لوقي هنإف هئاقب طرشب مودعملا فيلكت زاجأ نم لك نأب لالدتسالا اذه نع بيجأ دق
 لوق ىنعمو ءامهنيب قرف الو «لقعلاو غولبلا طرشب نارومأم نونجملاو يبصلا نإ
 باجيإلاو امهنع مثأملا عفر :امهنع عوفرم ملقلا نإو «نيفلكم ريغ امهنإ :ةمئألا
 .۳۹۰/۲ ةدعلا :رظنا .قيضملا

 ضعب يف عقو دقو :177/18 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق
 نم نكي مل ول ىنعملاو .هب ًابطاخم نكي مل ول :(72١١ص) ىهتنملا يف اذكو ‹خسنلا

 .ها هرم امل مهيلإ ًالسرم لوسرلا نكي مل (سانلا اهيأ ايل :لثمب ًابطاخم هدعب
 .«قافتا» لدب «اقافتا» أ : يف

 هلالدتسا فنصملا نساحم نمو» :(أ/8١٠7 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 (سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو :ىلاعت هلوقب لدتسي ملو «مزاللا ءافتنا ىلع قافتالاب
 نأل ؛«دوسألاو رمحألا ىلإ تثعب# :اذكو ءهب لدتسا دق هريغ ناك نإو ه4 :أبس]
 الو ءلوزتلا تقو نيدوجوملاب ًاضيأ صتخي ةعامجلاو ءدوسألاو رمحألاو «سانلا ظفل
 .ها.64سانلا اهيأ اي نيبو هنيب قرف
 .ال» لدب ؛مل» أ : يف
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 .ْمُهَهَئاَش ْنَم مك ْمُهَمْكَح أب ةَليألا بصب 2

 “ىح نأ اوُمِلَع مهال :انلُق .©هيِمْعَّتلا ُليِلَد هب ٌجاَجِيْحالا :اوُناَق
 . ةلوملا يب اًعْمَج ءَّرَحآ ٍليِلَد ْمِهْيْلَع تبا

 رَئْكَألا َدْنِع ِوباَطِخ ٍقّلَعَتُم ٍموُمُع يِف ٌلِجاَد :ُبِضطاَخُمْلا (ُةَلَأْسَم)

 eens اّيْهَن وأ ارم

0) 

 قفا

 رف

(4) 

 اننامز ىلإ مهنع ىلاعت هللا يضر ةباحصلا ندل نم راصمألا ءاملع نأ :كلذب نودصقي

 ةوبنلا نمز يف تءاج يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو «تاميركلا تايآلاب نولدتسي اذه

 لاح امودعم ناك نم لوانت رمألا نأ ىلع عامجإ اذهف «مهراصعأ يف نيدوجوملا ىلع
 .۳۸۷/۲ ةدعلاو 1۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش رظنا .باطخلا

 فصولا نأل ؛هسفنب هدعب ءاج نم لمشي .(سانلا اهيأ ايب باطخلا نأ يل رهظيو

 هناحبس قحلا لاق دقو .مهريغ نود نيدوجوملا صخي ليلد الو ‹«مهيلع قبطني

 (غلب نمو هب مكرذنألا» :لاقو ء[۲۸ :أبس] «سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو :ىلاعتو

 اعبت ةمألا هذه نم نيمودعملا باطخ ىلع تلد صوصنلا نأ امك ء[١۱ :ماعنألا]

 .؛دوهيلا نولتاقت» :نامز دعب عقتس ثداوح نع ثدحتي وهو هيي هلوقك نيدوجوملل
 ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادت» :لاقو «مكنم مكمامإو» :ىسيع ةصق يف لاقو
 امك .عازن الب نومودعملا :ةفيرشلا تاباطخلا هذه عيمجب دوصقملاف «اهتعصق ىلع

 نمز يف دوهيلا ىلإ باطخلا هجوو «ىسوم نمز يف دوهيلا لجو زع هّللا بطاخ
 :ةرقبلا] «دحاو ماعط ىلع ربصن نل ىسوم اي متلق ذإو# :ىلاعت هلوق لثم لك يبنلا

 امم ريثك كلذ لاثمأو .[47 :ةرقبلا] (روطلا مكقوف انعفرو مكقاثيم انذخا ذإوط ٠١[:

 لوق نأب ميلستلا ضرف ىلع هنإ مث ءرضاحلا باطخب بطوخ مودعملا نأ ىلع لدي
 امأ «سانلا نم ادحاو لئاقلا ناك اذإ «نيبطاخملا الإ لمشي ال «سانلا اهيأ اي» :لئاقلا

 رصتقي ال نأ يغبنيف كي ميركلا هلوسر وأ «ىلاعتو هناحبس هللا وه ملكتملا ناك اذإ
 نيذلا اهيأ ايب باطخلا كلذ لثمو «مهريغ ىلع قبطني ظفللا نأل ؛نيدوجوملا ىلع

 .ملعأ هللاو .(اونمآ

 .(همکح» لدب «اهمکح» أ :يف

 .لعاف مسا ءاطلا رسكب بطاخملا» :(أ/ 7٠١8 ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ءاوس ءرثكألا دنع ةنيرقلا هجرخت ملو ءًاحلاص ناك اذإ هباطخ قّلعتم مومع يف لخاد

 .ها .«ًاريخ وأ ءايهن وأ ءارمأ باطخلا ناكأ

 .رمألا يف لخدي ال هنأ ۱٤۹/۲ لؤصحملا يف يزارلا رخفلا حجر

 -يف يزاريشلا :مهنم نييلوصألا نم ٌةعامج رمألا يف لخدي ال ملكتملا نأ ىلعو

 اك



 .«ةمِرْكَأَف َكِئَلِإ ّنَسْحَأ ْنَم» : ."”«ُميِلَع ٍءْيَش لكب وُهَوظ :ُلْثِم اربح وأ
 . (هنهَت الق وأ

(00 

(00 

(۳) 
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 . لمعلا صخ : الف . 2204 ئَش لک لاح هللا : مرلي :اولاق

 هبسنو 2١80/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرّب نباو ء١٠ص عمللاو «۷۳ص ةرصبتلا

 .باطخلا يبأ ىلإ ةهزنلا عم ٠٠١/١ ةضورلا يف ةمادق ُنبا

 تحت لخدي رمآلا نأ :رمألا باب ىف ركذف «ةلأسملا ىف ىكبسلا نبا لوق فلتخا دقو
 ال ًاربخ ناك نإ هباطخ مومع يف لخاد بطاخملا نأ ماعلا ثحبم يف راتخاو «رمألا
 ينانبلا ةيشاح عم ۸١/١ ٤١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظنا .ًارمأ

 .ينيبرشلا تاريرقتو
 :لاقف ةلأسملا يف ًافيطل ًاليصفت ۲٤۸/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ ركذ دقو
 يف ظفللا ناك اذإ هباطخو هلوق تحت بطاخملا لخدي هنأ :يدنع قحلا يأرلاو»

 جورخ يف ًادج ةبلاغ يهو «ةمكحتملا يه نئارقلا نكلو «هريغلو هل ًاحلاص عضولا

 ظفللا ىضتقم نع هجورخ سائلا ضعب دقتعاف «هباطخ مكح نم بطاخملا

 نم مهاردب قدصتي ناك نم نإف ءاهتبلغو نئارقلا دارطا مكح نم كلذو ؛عضولاو
 هنأ ءافخ الف ««امهرد هطعأف رادلا لخد نم» :هرومأمل هدارم ذيفنت ىف لاقف «هلام

 ظفللاو ءاهتيضق ىلع ترجو «نئارقلا تمكحف .هلام نم هيلع قدصتي نأ ىغبني ال
 ؛هتحيصن لبفاأ كحصن نم»و «ظعتاف كظعو نم» :هبطاخي نمل لاق ولو .حلاص

 مكحب هتحيصن لوبقب ًارومأم ناك هحصن اذإ مرج الف «بطاخملا جرخت ةنيرق الف
 .ها .«لوألا هلوق

 مومع يف لخدي بطاخملا نأ 1١8:  4١١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا راتخاو
 .ةغللا عضو يف لخدي الو « عضولا هلمشو «ليلد لد اذإ هباطخ قلعتم

 ءيش لكب وهو نطابلاو رهاظلاو رخآلاو لوالا وها :اهمامتو .“ :ةيآلا ديدحلا ةروس

 .(ميلع

 ليزنتلا ملاعم ١740/4. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ 1١٤/۲۷. نايبلا عماج :رظناو

 نبا ريسفت .85/6 فاشكلا ريسفت 598/١19. نآرقلا ماكحأل عماجلا ۲۹۳/٤. يوغبلل

 .۳۹۳/۲۷ ريونتلاو ريرحتلا .64 5/5 ريثك

 .(ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللا :اهمامتو .59 :ةيآلا رمزلا ةروس

 نآرقلا ماكحأل عماجلا .45/4 يوغبلل ليزنتلا ملاعم ٠١/١١. نايبلا عماج :رظناو
 .68/؟14 ريونتلاو ريرحتلا 1١8/5. ريثك نبا ريسفت .1148/8 فاشكلا ريسفت 6

 يضتقت ظفللا مومع ىلإ رظنلاب اهنإف :ةيآلا امأ : 8/7 ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 = ًالقع رمألا سفن يفةاعنتمم ناك امل هنأ ريغ «هتافصو هتاذل اقلاخ ىلاعت برلا نوك
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 ْنِم ٍةَفَدَّصلا َّدخَأ ىِضَنْنَي ال ال چ ةَقَدَص ْمِهِلاَوْمآ نم ذُح :ُّلْثِم (ُةَلَأْسم)

 َدْحأ هنا ُقُّدْضَي ةَدِحاَو ٍةَقَدَصب هنأ : ال رال نال "لامْلا َنِم ّنِم عون لک

 كلذ بجي لَو لام ايد يو ر نامه اًضْيَأَو و . ؟9لاعيمالا مرلي ؛ َةَقَدَص اهنم
 ر

 هجورخو «ظفللا ىضتقمب مومعلا يف هلوخد نيب ةافانم الو «ةيآلا مومعل ًاصّصخم ناك =
 ١ .«صيصختلاب هنع

 )١( :ةيآلا ةبوتلا ةروس ٠١5. «اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوما نم ذخ# :اهمامتو .

 نايبلا عماج :رظناو ١١/١1. فاشكلا ريسفت .544/8 نآرقلا ماكحأل عماجلا ۲٠۲/۲.

 ريونتلاو ريرحتلا .۲۰۱/۲ ناسحلا رهاوجلا .558/# ريثك نبا ريسفت ۲۲/۱۱.

 امك «روكشلادبع نباو «يخركلاو ءرفز :مهنم هراتخاو ءةيفنحلا رثكأ لوق وهو (۲)
 يدمألا هيلإ لامو ءرصتخملا ىف انهو 8١١2ص ىهتنملا ىف بجاحلا نبا هب لاق'

 دئاوز يف يونسإلا هراتخاو 2...قيقد يخركلا ذخأمو» :لاقو ٤۸٤/١ ماكحإلا يف
 .١۲۷ص لوصألا

 ىلع داحآلا ماسقنا ديفت عمجلاب عمجلا ةلباقم نأب اذه نوللعي ةيفنحلا رثكأ نأ الإ

 «ىرخأ ةقدص رخآ ينغ لام نمو «قدص ىنغ لام نم ذخ :ىنعملا نوكيف ءداحآلا
 لك لامو داحآ قرغتسي الو ءدحاو دحاو لاومألا عيمج نم ذخألا يضتقي ال اذهو

 .بجاحلا نبا هركذيس امب ناللعي امهنإف بجاحلا نباو رفز امأو .هعاونأ الو
 ةقرو) بجاحلا عفر .484/؟ يدمآلل ماكحإلا . ٠04/١ لوصألا ىلإ لوصولا : رظنا

 ةياهن 0/١"5. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٠/۲. رصتخملا نايب .(ب 4

 حرش .8١١ص .ىهتنملا 585/١. يسخرسلا لوصأ .لوصولا ملس عم ۳۷۳/۲ لوسلا

 .185/# رينملا بكوكلا حرش ١//781. ريرحتلا ريسيت .۱۲۸/۲ رصتخملا تاع دل

 . ١۱۱ص لوحفلا داشرإ .۲۸۲/۱ تومحرلا حت

 ؛يلحملا حرشب ٤٠/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هراتخاو «روهمجلا لوق )۳(
 هراتخا امل افلاخم ."44 _ ۳٤۳ص ديهمتلا يفو ۴۷۳/۲ جاهنملا حرش يف يونسإلاو

 .555/ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هب لاق امك .؟79ص لوصألا دئاوز يف

 .١٠١١ص لوحفلا داشرإو ٠٤/١ لوصألا ىلإ لوصولا :رظناو

 ةيآلا جرخم ناكف» :لاق ثيح ۱۸۷ص ةلاسرلا يف اذه ىلع يعفاشلا مامإلا صن دقو

 تّلدف ‹«ضعب نود لاومألا ضعب ىلع نوكت نأ لمتحي ناكو ءلاومألا ىلع اماع'

 ةلالد الولو» :195١ص يف لاقو .«ضعب نود لاومألا ضعب يف ةاكزلا نأ ىلع ةنسلا

 اهضعب يف ال ءاهعيمج ىف ةاكزلا نأو ءءاوس اهلك لاومألا نأ نآرقلا رهاظ ناك ةئسلا

 1 ١ .ها .«ضعب نود

 .رهاظ فيرحت وهو .«لاثتمالا» لدب «لامتشالا» ش :يف )٤(

VAY 



 لم :اّنلق ةه .ُموُمْعْلا ٌبَحَيُف ؛«لام لك نا : ° لا اولا 8

 لجَر لكلا : نيبو (َمَهْرِد يِدْنِع ٍلاَجّرلِل» : نيب قرف َكِلَذِلَو ؛ 9 مک 1
(™ 

 ٍقاَمَتاب ,(ٌمِهْرِد يِدْنِع

 "ميل يفل]َراَرْبآلا ن : لم دلا 0 و حل ْدَمْلا ىتْعَمِ ماعلا (ُةَلَأْسَم)

 n “ي َنوريَكَي َنيِذلاَوط 4[ میجج - يفَل] َراَجُفلا َّنَِو

 نايب يف امل قفاوملا وهو .شو أ :نم هتبثأ امو .لصألا نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «(ب/8١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو 277١/95 رصتخملا

. 

 ديفي ال هنإف «فرعملا عمجلا فالخب «ةئزجتلاو ليصفتلا يضتقي «لك» ظفل نأل كلذو (۲)

 لكل» :هلوق نيبو ««مهرد يدنع لاجرلل» :لئاقلا لوق نيب قرف كلذلو ؛ليصفتلا

 نيب اكَرَتْشَم دحاو مهرد نوكي نأ يضتقي لوألا نإف ؛ قافتالاب ءامهرد يدنع لجر

 .مهرد دحاو لكل نوكي نأ يضتقي يناثلاو «لاجرلا عيمج

 بجاحلا عفر .178/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۳۲/۲ رصتخملا نايب :رظنا

 .٣۲۷ص لوصألا دئاوز .(ب/۸٠۱ ةقرو)

 ظفللا ىضتقم نإ» :لاقف قرفلا اذه نع ۲۸۲/١ تومحرلا حتاوف بحاص باجأ دق (۳)

 ام فالخب ةءاربلا فراصب لدع هنكل «دحاو دحاو لكل مهرد بوجو ناك ًاضيأ انهاه

 .ها .«رهاظلا ىلع ةيالا ىقبتف «هيف فراص ال ذإ ؛هيف نحن

 وهو .ش «لصألا:نم هتبثأ امو .«ًو» لدب ۲۳۳/۲ رصتخملا نايب ىف امك هوأ» أ :ىف (4)

 .(ب/8١٠ ةقرو) بجاحلا عفرو ۱١۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .(س/8١٠ ةقرو)

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (7)

 .(بس/8١٠١ ةقرو)

 1١7 ١5. :ةيآلا راطفنالا ةروس (۷)

 ريثك نبا ريسفت 5١6/5. فاشكلا ريسفت .549/؟١ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 ٠*/181. ريونتلاو ريرحتلا 44/5١. يسولألل يناعملا حور .”78 - ۷

 ىف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو# :اهمامتو ."5 :ةيآلا ةبوتلا ةروس (۸)

 ١ .«ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس

VAY 



 ت 0
 ماع
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 . ِِرْيَغك ىف ‹ ّيِفاَنَ أَو ماع ٠ اَنَل . ٌةفالخ ٌيِعِفاَشلا نعو

 ريثك نبا ريسفت .۱۹۱/۲ فاشكلا ريسفت .۱۱۲/۸ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 195/٠١. ريونتلاو ريرحتلا 2419/٠١ يسولألل يناعملا حور ."88/*

 يرصبلا نيسحلا وبأ :كلذب لاق نممو «ةعبرألا بهاذملا نم ءاهقفلا ريهامج لوق اذه

 ناهرب نباو ء١٠ص عمللاو ١197 ص ةرصبتلا يف يزاريشلاو 2704/١ دمتعملا يف
 يف بجاحلا نباو ٠٤۸٥/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ۳٠۸/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف

 «ريسيتلا حرشب ۲١۷/١ ريرحتلا يف مامهلا نباو ءرصتخملا يف انهو 8١21ص ىهتنما
 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ٠٠٠٤/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نب

Nلاقو ١۷١١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هحجرو «تومحرلا حتاوف حرشب : 

 .ها ”ةةجحلا هب موقت امب مذلا وأ حدملا دصق دنع همومع نم عنم نم تأي ملا

 دضعلا حرش .(ب/۸٠٠ ةقرو) بجاحلا عفر .١75'ص لوصفلا حيقنت حرش :رظناو
 يونسإلل ديهمتلا .7/7#/؟ لوسلا ةياهن .۲۴۴/۲ رصتخملا نايب ۲۸/١. رصتخملا ىلع
 .7 75ص لوصألا دئاوز .۳۳۸ص

 الف رجزلاو ثحلا يف ةغلابملا دصقل هدورول ؛مومعلا عنمي كلذ نإ :مهضعب لاقو
 ءاال١/4 دمتعملا يف كلذ يكح امك ةيعقاشلا ضعب نع لوقنم اذهو «معي

 «يسارهلا ايكلإ نع ۷١1ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هلقنو 1۹۳ص ةرصبتلاو
 دصقي ال ءرخآ ماع هضراعي مل نإ مومعلل هنإ :اولاقف موق لصفو .يشاشلا لافقلاو

 نإ :ضراعم الب هلاثم «هيلع كلذل قسي مل يذلا حجرتيف «مذلا وأ حدملا هب

 مهجورفل مه نيذلاو# :ضراعملا عمو 211 :راطفنالا] «ميعن يفل راربالا
 دقو هنإف ء[5 .8 :نونمؤملا] (مهناميا تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ * نوظفاح

 نيب اوعمجت نأو# :هضراعو .ًاعمج نيميلا كلمب نيتخألا هرهاظب معي حدملل قيس
 يا كلمب امهعمجل لماش وهو .ءحدملل قسي مل هنإف ۲١[. :ءاسنلا] « نيتخألا

 يف ةيميت نب دجملا ليصفتلا اذه حجرو .مكحلا نايبل هنأل ؛لوألا ىلع حجرف

 .يلحملا حرش عم 47/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو 217*”ص ةدوسملا
 .؟68/# رينملا بكوكلا حرش :رظناو

 يف يدمآلاو 28٠0/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرّب نبا اهلقن يعفاشلل ةبسنلا هذه
 ءرصتخملا يف انهو «118ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا اهبسن امك ٤۸١/١ ماكحإلا
 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو «ريسيتلا حرشب ۲١۷/١ ريرحتلا يف مامهلا نباو
 هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا نأ ةبسنلا هذه ىلع ينبو .تومحرلا حتاوف حرشب 1

 امنإو .معي ال ةميركلا ةيآلا هذه يف انه ماعلا نأ ىلإ ًادانتسا ؛يلحلا يف ةاكزلا عنم
 -هريغو يعفاشلا نأ حيحصلا نكلو .ةضفلاو بهذلا زنكي نمب مذلا قاحلإ هب ا
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 يف ةاكزلا طقسُت تدرو راثآب نولدتسي يلحلا يف ةاكزلا مدعب نيلئاقلا ءاهقفلا ةمئألا نم

 .47 - ٤٠/١ يعفاشلا مامإلل مألا :رظنا .يلحلا

 وهو ««هفالخ يعفاشلا نعو»» :(ب ةقرو) بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نم حيحصلا يعفاشلا نع تباثلاو .لامقلا نع (م"الهت) يبالجلا هلقن فيعض هجو

 .ها .«مومعلا :هبهذم

 يفانت ال ذإ ؛مومعلا ىلع اهتلالد نم ةعنام مذلا وأ حدملا ىلع اهتلالد تسيل يأ
 ةثالث ةلأسملا هذه يف نإ :لوقلا ةصالخو .مذلا وأ حدملا ةدارإ نيبو مومعلا نيب

 :لاوقأ

 .روهمجلا لوق وهو : ًاقلطم مومعلا -أ

 .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو :ًاقلطم مومعلا عنم - ب
 روكذملا ماعلا هضراع نإف «مذلا وأ حدملل قسي مل ءماع هضراعي مل نإ مومعلا - ج

 ةدوسملا يف ةيميت نبا دجملا لوق وهو ءامهنيب اعمج هيف ضروع اميف معي مل
 .ينانبلا ةيشاحو يلحملا حرش عم 477/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو 017" ص
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 , ٩ وتس ٍضْعَب ىَلَع ماعلا ضف م 8 3

 لوا اَم : َداَرَأَو 2 ٌباطْخ اإ ُهَلَواَتَتَ ام ف ب ُجاَرْخِإ :ن ر لا وُب

 َموُمْعْلا نأ ٌفيِرْعَت :َليِقَو . ماعلا ٌصّصخلا : ملفك ٠ صحم مدع ِريِدَقَ

 . وعلل | ٌصيِصْخنل : َدَحْلا يف َداَرُمْلا ناب َبيِجْأَو . ُرْوَدلا درو . صوص

 ُوَلطُي اَمَك ءاّماَع نكي ْمَل ْنِإَو ِظْنَّللا رْضَ ىَلَع صيِصْخَتلا ُقَلطُيَو

 . عْمَجْلا ِرْئاَمْضَو ٠ َنيِدوُهْعَمِل (َنيِمِلْسُمْلا»َو ءاَقَرَشَع١ ک ِوِدْلَعَتِل ؛ ماع : ِهْيَلَع

 .«ًل ب ديكو ُمِيِقَتْسَي ايف الإ صيِصْخَت ُميِقَتْسَي لَو

0) 

00 

(۳) 

(4) 

 هبقع هركذ ‹ صيصختلا هقحلي ماعلا ناكو .مومعلا غيصو ماعلا نع مالكلا ىهتنا امل

 .«خلإ ...صيصختلا» :لاقف

 ناك هتايمسم لدب «هدارفأ» :لاق ولا :۲۲۷/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«دارفألا لك وهو .دحاو ماعلا ىمسم نإف ؛ حصأ

 ۷٠١/۲. عماسملا فينشت .۱۲۹/۲ دضعلا ىلع دعسلا ةيشاح :رظنا

 .مومعلا فالخ كلذو .ةلمجلا هيف هكراشي ال امب ءيشلا ضعب درفت : ةغللا يف صيصختلا

 .له ص يناجرجلل تافيرعتلاو ٤۲۸٠ص بغارلا تادرفم :رظنا

 اهنم ةريثك فيراعتب فرع :نييلوصألا حالطصا يفو

 .«هتايمسم ضعب ىلع ماعلا رصق وه» :بجاحلا نبا فيرعت -

 ام ضعب جارخإ وه :ليقو .«ظفللا هلوانتي ام ضعب جارخإ» :١5١/؟ جاهبإلا يفو

 ظفللا وه :ليقو .ةلمجلا نم ةلمجلا ضعب زييمت وه :ليقو .هنع باطخلا هلوانتي

 مولعمل عضو ام ليقو .ركذلاب ءيشلا دارفإ وه :ليقو .دحاو ىمسم ىلع لادلا

 .دحاو

 .787ص ةلدألا عطوق . ١١ص عمللا 545/١. ناهربلا :صيصختلا فيرعت يف رظنا

 حرش .١5ص لوصفلا حيقنت حرش .485/؟ يدمآلل ماكحإلا .//# يزارلل لوصحملا

 طيحملا رحبلا 7 جاهبإلا .۲۲۷/۳ بجاحلا عفر .۱۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 ."58ص يونسإلل ديهمتلا .١١١ص يلعبلا رصتخم ۲۷١/١. ريرحتلا ريست .؟51/

 ۷٠١/۲. عماسملا فينشت ٠60/١". تومحرلا حتاوف .۲۹۷/۳ رينملا بكوكلا حرش

 هنوك عم «باطخلا هلوانت ام ضعب جارخإ وه» :هصنو 74/١ ٠۴١ دمتعملا رظنا

 .ها .«هل انراقم

 المك
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folذوذش دنع الإ رباب صيصختلا (ةلاسم) و 8 ت ر يح . 

 ْنِم برقي عمج ِءاَقَي ْنِم صيِصْخّتلا ىف دب ل نا : ةككألا (ةَلأْسَم)

 ؛رظن هيفو .هسفنب لدي ام :مومعلا غيصب دارملا ذإ ؛مومعلا غيص نم تسيل رئامضلا

 مدقت ىلإ هانعم ىلع هتلالد جاجتحاو .هرهظم مومعل عبات بئاغلا عمج ريمض نأل

 ملكتلا ةنيرق ىلإ اجاتحم هنوكل ؛بطاخملاو ملكتملا ريمضو .همومع يفني ال ءركذلا
 ةلوصوملا نم نأل ؛كلذك سيل هنكل .دوهعملا باب نم نوكي نأ هبشي باطخلاو
 .حالطصالا بسحب ًاماع نوكي لب «دوهعمب سيل كلذ عمو «ةلصلا ةنيرق ىلإ جاتحي
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .578/ بجاحلا عفر .71/1 رصتخملا نايب :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 هوعنم ذوذش دنع الإ ًاربخ مأ ءايهن مأ ءًارمأ ناك ءاوس ماعلا يف زئاج صيصختلا
 «رصتخملا يف انهو ۰۱1۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا قالطإ هيضتقي امك ءاقلطم

 .امهريغو ۱١/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو

 دماح يبأ خيشلا داريإ ىضتقمو» :۲۲۹/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نباو «(٤٠ص ةرصبتلا يف) يزاريشلا قاحسإ يبأو «يزارلا ميلسو «ينييارفسإلا
 يف) يدمآلا نيسحلا يبأو «(587ص ةلدألا عطاوق يف) يناعمسلا نباو «غابصلا
 الب زئاج رمألا صيصخت نأو «ربخلا صيصختب صتخم فالخلا نأ 2/5 ماكحإلا
 .ها .«فالخ

 يزارلل لوصحملا .587”ص ةلدألا عطاوق .57١ص ةرصبتلا .48/5 ىفصتسملا :رظناو

 حرش .۲۳۸/۲ رصتخملا نايب .9١١ص ىهتنملا ٤۸4۷/۲. يدمآلل ماكحإلا 1

 ريرحتلا ريسيت .648/9 ةدعلا "١1. ٠ص ةدوسملا ١10/5. رصتخملا ىلع دضعلا

 801/١. تومحرلا حتاوف .۲۲۹/۲ بجاحلا عفر 0١

 مث «صيصختلا اهيلإ يهتني نأ زوجي يتلا ةياغلا يف اوفلتخا صيصختلا زاوجب نولئاقلا
 ورصبلا حلا نبأ يأر وهو ءريثك عمج ءاقب نم دب ال ليقف .اهزواجي نأ زوجي ال

 ةدوسملا بحاص هاكح امك ةيافكلا يف ىلعي يبأ يضاقلاو ۲۳٠/١ دمتعملا يف
 نم ريثك عمجو ١ - ١؟/* لوصحملا يف يزارلا مامإلا هححصو .١٠ا/لص

 . 8 صيخلتلا يف نيمرحلا مامإ لام هيلإو «ةيعفاشلا

 - ٠۲/۳ لوصحملا .1؟60ص ةرصبتلا .148ص ةلدألا عطاوق .140/؟ صيخلتلا :رظناو
 حرش ۲٤۰/۲. رصتخملا نايب .590/5 بجاحلا عفر . .448/5 يدمآلل ماكحإلا *١1.

 تومحرلا حتاوف .172١1ص ةدوسملا .044/؟ ةدعلا .11/5 رصتخملا ىلع دضعلا
 .714/؟ عماسملا فينشت ۳۲٠/۱. ريرحتلا ريسيت ۱
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 .  7دحاو :ليقو . ناتا : ہو . ةثالث ىفكُي : فو . هلولدم .

 .ِدِحاَو ىلإ زوجي [ب/40] / ِلَدَمْلاَو ءاَنْئَيْسالاِب هنأ :*””راَتُْحُمْلاَو
 و و 4

 ُروُجَي ٍليِلَقلا روّصْحَمْلا يف ٍلِصَمُْمْلاِبَو ءِنْئتْلا ىَلِإ ُروُجَي ٍةَفّصلاَك ٍلِصّتُمْلابَو
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(۳) 
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 ٠٠١/۲. رصتخملا نايب :رظنا .هفصن نم رثكأ وه ام «برقي» :هلوقب بجاحلا نبا دارأ

 ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۳٠/۳. بجاحلا عفر

 .ماعلا لولدم نم ابيرق صيصختلا دعب يقابلا نوكي نأ بجي هنأ ىلإ رثكألا بهذ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش /۲۳٠. بجاحلا عفر ۲٤١/۲. رصتخملا نايب :رظنا

1 . 

 ةرصبتلا يف يزاريشلا هلقن .اهنع ناصقنلا زوجي الو «ةثالث ىقبي نأ يفكي :ليقو

 .يعفاشلا لافقلا ركب يبأ نع 540 ص عطاوقلا يف يناعمسلا نباو ء١٠١٠ ص

 هللا يضر يشاشلا لافقلا بهذ لوقلا اذه ىلإو» :178/؟ جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 ةحص يف فلاخي الو «صيصخت لك يف هب لوقي يأرلا اذهب لئاقلا نظأ امو «هنع

 نم ءانثتسالا ادعام ىلع روصقم هلوق نأ رهاظلا لب ءدحاولا ىلإ رثكأ ءانثتسا
 «ةعست الإ ةرشع ّيلع» :لئاقلا لوقب هيلع انباحصأ ضعب جاجتحا ليلدب ؛تاصصخملا

 لقني مل انه ةفلاخملا هنع لوقنملا نأل ؛هفالخ رهاظلا نأ الإ فالخلا معي نأ لمتحيو

 .ها . مث هلع

 «نيملسملا» ك عومجلا ظفل امأ» ۳۱۸/١: لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاقو

 لقأ زوجي الو ءةثالثلا ىلع اقلطنم ظفللا ىقبي نأ ىلإ اهصيصخت زوجيف «نيكرشملا»و

 .ها .«كلذ نم

 .يعفاشلا يشاشلا لافقلا ىلإ ۷۱۸/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا هبسن

 حرشو 7١ص عمللا :رظناو .٥٠٠٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ يبأ لوق وهو

 عمللا ١/47".

 نع ٩۲۹ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نباو 2180/5 صيخلتلا يف ينيوجلا هلقنو .

 حرشب ۴/۱ زيرحتلا يف مامهلا نبا هاكح «ةيفنحلا دنع راتخملا وهو .ةيعفاشلا رئاس

 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هب حرص امك ةلبانحلا رثكأ بهذ هيلإو ءريسيتلا
 هاكحو ءروهمجلاو كلام مامإلا نع يكلاملا باهولادبع يضاقلا هلقثو ۳

 حتاوف ١. 5١ص يلعبلا رصتخم .ةهزنلا عم ١6 ةضورلا .7١١ص ةدوسملا :رظناو

 . ovr طيحملا رحبلا .£/ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش فل تومحرلا

 فلسا عماسملا فينشت

 =نأ وهو .هيلإ قبيسي ملو .ليصفتلا ةلأسملا هذه يف بجاحلا نبا هراتخا يذلا
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 رصفتمل ةئُمْلاِيَو هَ . تالت الثا مهو «ن 2 36 لَ دقو «يیډنز ی ُتلَتَق» : لم ني ا ىلإ

 . لوألا ْتَعْدَملا ءريثكلا دَ ِدْدَعل وأ ِروُصْخَمْلا ٍرْيَغ ع ٩یف ذ]

 َدُع هلت َلَتَق ْدَقَو «هةَئيِدَمْلا يِف ْنَم َّلُك ُتْلَتَق» :َلاَق ل هنأ :اَنَل
 وأ (َلَحَد ©نَم» :َلاَق ول َكِلَذَكَو .اقَناَمُر لك ُتْلَكَأ» :ٌكِلَذَكَو .""ًيِغَآل
 ب ُهَرَسْقَو م ”(َلكأ»

 .ماَعِب سي نجلا ناب درو .عمَجْل يف َليِق اَم ِة 7 أ نيب ُلِئاَْلا
 ٌصوُصْخَم هاب َبيجأَو .؛َلاّهَجْلا اإ َساَّنلا مركأ» :ٍدِحاَوْلاِ لئاقلا

 .ِهوخنَو ِءاَنْنَيْسإلاِ

 :وحن دحاولا ىلإ زاج لدبلا وأ ءانثتسالاب ناك نإف «لصتمب ناك نإ صيصختلا =
 طرشلا وأ ةفصلاب ناك نإو .«مهنم ملاعلا سانلا مركأ»و «ةقدانزلا الإ سانلا مركأ»
 ناك نإو .«ءالضف اوناك اذإ وأ .ءالضفلا موقلا مركأ» :وحن نينثا ىلإ زوجيف
 «قيدنز لك تلتق» :كلوقك ليلقلا روصحملا ماعلا يف ناكو «لصفنمب صيصختلا

 وأ ءروصحم ريغ ناك نإو «نينثا ىلإ زاج «نينثا ىوس لتقي ملو .ةثالث اوناكو
 يبأ بهذم وه امك «ماعلا لولدم نم ًابيرق يقابلا نوك طرشب زاج ءًاريثك ًاروصحم
 .قباسلا يرصبلا نيسحلا

 رصتخملا نايب ۲۳٠/١. بجاحلا عفر ١151/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا
| 

 أ: نيتخسنلا فلاخي ءرهاظ أطخ وهو «ريغ» ةدايزب «روصحملا ريغ يف لصألا :يف )١(
 2591/6 بجاحلا عفرو ء۲/١۳٠ رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف ام فلاخيو «ش
 .۲۳۹/۲ رصتخملا نايبو

 ىف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)
 رصتخملا نايبو ۲۳٠/١ بجاحلا عفرو 010/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 ةفضلن

 ىلع دضعلا حرش يفو . . اًايغال» لدب ء١٠۲٠ ص ىهتنملا يف امك «ًابعالا ش : :يف (۳)
 اًيغآل دعا ۲ رصتخملا نايبو ۲۳١/١ بجاحلا عفرو °1 /۲ رصتخملا

 «ةطوطخملا خسنلا عيمج يف ةدوجوم ريغ ةدايزلا هذهو ائطُخ َو) ةدايزب . 'َُطُْخَو

 2 ص ىهتنملاو

 .طقف .أ :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو 0359 ةدايزب .» ْنَم لک» ا :ىف (4)

 ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«برش وأ» ةدايزب «برش وأ لكأ وأ» ش ءأ راع 0
 .540/5 رصتخملا نايبو ۲۳۱/۳ بجاحلا عفرو 210/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

۷۸۹ 



f 07عارلا لَم َسِيَلَو .4نوظِفاَحَل ُهَل اًنإَو :اوأ 0 . 
 ماس ٠ َبيِجْأَو .َعيِمَجْلا ُعَنْمَي َكِلَذَو . هِصيِصْخَتِل َناَكَل كلذ عما ول : :اوُلاَق

 ل هس

 مقل انب ٌصاَح يمت عنا أ

 نب ُمْيَعُت َديِرَأَو سائلا ْمُهَل َلاَك َنيِذْلاه :ىَلاَعَت هللا َلاَق :اولاق
 .(N) وع جت ع

 مومع الف ءِدوُهْعَمْلِل ٌساَّنلا :اَنَلُق : انف . ِةَيِرَقْلل اًنَجْهَتَسُم دعي دعي دعي ملو ( د وْعْسَم

 )١( «نوظفاحل هل انإو ركذلا انلزن نحن انإ# :اهمامتو .4 :ةيآلا رجحلا ةروس .

 فاشكلا ريسفت .44/# يوغبلل ليزنتلا ملاعم .ه/4 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 #/١78. ريثك نبا ريسفت ٠٥٤/٤ . ريونتلاو ريرحتلا .۳۹۷/۲ ناسحلا رهاوجلا 7١/١5
 يطيقتشلل نايبلا ءاوضأ °

 اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا# :اهمامتو #١7. :ةيآلا نارمع لآ ةروس (؟)
 .«مكل

 ريسفت 6/١/". يوغبلل ليزنتلا ملاعم ۲۷۹/٤. نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا :رظنا
 ريونتلاو ريرحتلا 45/١". ناسحلا رهاوجلا ١18/9. ريثك نبا ريسفت 5١54/١. فاشكلا
 .۲۹۹/۱ يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ 5

 دعي ملو ؛«يعجشألا دوعسم نب ميعنا نيرسفملا نم ةعامج هركذ ام ىلع ديرأ (۳)

 .ىعدملا وهو .ةنيرقلاب دحاولا ىلإ صيصختلا زاوج بجوف «ةنيرقلل ؛انجهتسم
 انه «سانلا» يف ماللاو فلألاو «ماعلا يف عازنلا نأل ؛عازنلا لحم ريغ هنأب :بيجأ

 .ماعلا فيرعت يف تفرع نأ قبس امك ماعب سيل دوهعملا ذإ ؛مومع الف ءدوهعملل

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٤۷/١. رصتخملا نايب .440/7 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 عماجلا .774 7544 - ۲٤۳/۳ ريئملا بكوكلا حرش .۲۳۳/۳ بجاحلا عفر ."7
 ريسفت ۲٠٤/١. فاشكلا ريسفت ۴۷١/١. يوغبلل ليزنتلا ملاعم ۲۷۹/٤. نآرقلا ماكحأل
 نايبلا ءاوضأ .158/4 ريونتلاو ريرحتلا 95/١". ناسحلا رهاوجلا .9/*16 ريثك نبا

 .۲۹۹/۱ يطيقنشلل

 ملسأ .يعجشألا ينافطغلا ءرماع نب دوعسم نب ميعن ةملس وبأ وه :دوعسم نب ميعن

 موي شيرقو نافطغو ةظيرق ينب نيب فالخلا عقوأ يذلا وهو «قدنخلا ةعقو يف

 ناكو «دونجلاو حيرلا مهيلع ىلاعت هللا لسرأو «ضعب نع مهضعب لذخو «قدنخلا

 نم هدلو كلذكو ءةنيدملا نكسي ميعن ناكو «ةيحللا يذ نبا ىلإ هللا لوسر لوسر

 ةرصبلا ّيلع مودق لبق لمجلا موي لتق لب :ليقو «نامثع ةفالخ رخآ يفوت «هدعب
 باعيتسالا .0558/# ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .نيعمجأ ةباحصلا نعو هنع هللا ىضر
 ١ ."44/6 ةباغلا دسأ .هدال#

۹۰ 



 ضْغعَبْلِل َكِلْذ :اًئلُق .لكأل َءاَمْلا ُتْئرَشَو َرْبْخْلا ُتْلَكَأ :ّحَص :اوُلاَق

 موُمُعْلا َنِم َسْيَلَف .ٌيِدوُجُولا ٍدوُهْعَمْلا يِف هلْ ٌيِنْمَذلا ٍدوُهْعَمْلِل يتباطُمْلا
 .ِءْيَش يف صوصخلاو

 0 مهمو 1 صم و نزا

 ُلَدَبَو ٌهماَعلاَو ُةَفَّصلاَو ءطْرَّشلاَو ءُلِصَتُمْلا ءاتيْسإلا :ٌلِصَنُمْلا
 ۳ اإ

8 

 ماعلا رصق :مهدنع صيصختلا نإف ءالصتم الإ نوكي ال ةيفنحلا رثكأ دنع صصخملاو )١(
 الف ةياغلاو .ةفصلاو «ءانثتسالاك لقتسي مل نإف .نراق لقتسمب هتايمسم ضعب ىلع
 دقو .ًاصيصخت ال ًاخسن هنومسي لصفنا نإو .اهئامسأب اهنومسي لب ءاصيصخت اهنومسي
 لاق امك قحلاو «ىظفل ةيعفاشلاو ةيفنحلا نيب فالخلا نأ ةيعفاشلا ءاملع نم ريثك دع
 «يونعم عازن عازنلا لب «كلذك سيل رمألا نأ» 00/١: تومحرلا حتاوف بحاص
 ام رمألا ءدب نم :دارملاف «هداحآ ضعب ىلع هل رصق لقتسملا ريغب ماعلا دييقت مهدنعف
 هيف رصق الف لقتسملا ريغ امأو ءنراقملا لقتسملاب الإ رصق ال اندنعو «مهدنع يقب
 .ها .«الصأ

 .«ةفصلا» ىلع» ةياغلا» ميدقتب «ةفصلاو ةياغلاو» أ :يف (0)

 :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«لكلا نم» ةدايزب .«لكلا نم ضعبلا لدب» ش :يف )۳
 رصتخملا نايبو ۲۴٤/١ بجاحلا عفر يف ام نعو .أ ءلصألا :نيتخسنلا نع .ش
 ٠١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 4/۲

 «لدبلا يف اوفلتخاو .ةياغلاو «ةفصلاو .طرشلاو ءءانثتسالا :يه ةلصتملا تاصصخملا
 يف بجاحلا نبا :هدع نممو .ةلصتملا تاصصخملا نم نييلوصألا نم ةعامج هدعف
 حرش عم ٠٠/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو 0415١ ص ىهتنملا
 حرش يف راجنلا نباو ءريسيتلا حرشب ۲۸۲/١ ريرحتلا يف مامهلا نباو .ءيلحملا
 حتاوف عم ۳٤٤/١ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ٠٠٤/۳ رينملا بكوكلا
 .748/؟ رصتخملا نايب .۲۳۹/۳ بجاحلا عفر :رظناو .تومحرلا
 ء١٤١۵ _ ۵۱۳/۲ ماكحإلا يف يدمآلاو ۲۷/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هدعي ملو
 تاصصخملا نم نييلوصألا رثكأو «لوسلا ةياهن هحرشب تكد جاهنملا يف يواضيبلاو
 حرشب ٠٠/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاق .طقف ةعبرألا ىلع اورصتقاو «ةلصتملا
 .ها.«نورثكألا هركذي ملو» :يلحملا
 = عجري اذه يف فالخلا أشنم نأ #7١ 7 ١١٠ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا ركذ دقو

۷۹۱ 



 ىَلَعَو ام : : ليَ قفل EA ت :ليِق ٠ ِمَمْمُمْلا ف ُءاَتْدِيْسالاَو

 ا ا
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00 
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 مل حرطلا ةين يف هنإ :انلق نإف .؟ال مأ حرطلا ةين يف وه له هنم لدبملا نأ ىلإ

 هنإ) :الاق يسرافلاو يفاريسلا نيمامإلاك ةاحنلا ضعب نأ ركذ مث .ّدع الإو ءهدع نسحي

 مهضعب لصفو .«حرطلا ةين يف هنإ) :لاق طعم نباك مهضعبو .«حرطلا ةين يف سيل
 نبا لوق وهو .هيف حرط الف هادع ام نيبو ءهنم لدبملا ةين يف هلعجف طلغلا لدب نيب

 .يربكعلا ناهرب

 :حرطلا ةين يف هنإ:لاق نم لوق نع 44/١" توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاقو
 لدب ريغ يف هنم لدبملا نأ :هلثمو «يرشخمزلاك نوققحملا هيلع يذلا نأل ؛رظن هيف»
 .ها .«ةئطوتلاو ديهمتلل وه لب ءردهملا مكح يف سيل طلغلا
 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظناو
 .أ :نم طقاس «ىف» فرح

 رصتخملا نايب :رظنا .ةقيقحلا قالطإلا ىف لصألاو «لمعتسا هنأل ؛ةقيقح :ليق
 .دعسلا ةيشاح عم ٠١۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۳۷/۳ بجاحلا عفر 5
 .۷۳۸/۲ عماسملا فينشت

 لدي ام ةغللا يف سيلو «ءانشتسالا ىنعم هيف سيل هنأل ؛هيف زاجم هنأ ىلع نورثكألا
 ةقيقح نوكيف ءءانثتسالا قالطإ دنع مهفلا ىلإ قبسي لصتملا نأ ليلدب ؛ هتيمست ىلع

 .مهفلا ىلإ لصتملا قبسي مل الإو ‹عطقنملا يف ًازاجم ءلصتملا يف
 .ها . ؛حيحصلا وهوا :۲۳۷/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۴۷/١. بجاحلا عفر .149/5 رصتخملا نايب :رظنا
 .۲۸۱/۳ طيحملا رحبلا .۷۳۸/۲ عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم ۳

 .«ةقيقحلا ىلعو» لدب «ةقيقح هنأ ىلعو» :أ ةرابع

 .رهاظ فيرحت وهو .«ئطاوتم» لدب ؛ؤطاوتم» ش :يف
 :نيلوق ىلع اوفلتخا ةقيقحلاب نولئاقلا
 نأ ليلدب عطقنملاو لصتملا نيب كرتشملا ردقلل عوضوم يأ «ئطاوتم هنإ :لوألا لوقلا
 نوكيف ؛نيمسقلا نيب كرتشم ةمسقلا درومو ؛عطقنملاو لصتملا ىلإ مسقني ءانثتسالا
 .ًاتطاوتم نوكيف ءامهنيب ًاكرتشم ءانثتسالا ىنعم
 ‹ عطقنملاو .لصتملا يف لمعتسم هنأ ليلدب ًايظفل ًاكارتشا امهنيب كرتشم هنإ : يناثلا لوقلا

 ؛ىنعملا ثيح نم امهنيب كرتشم الف .ةفلاخملا عطقنملا يفو «جارخإلا لصتملا يفو
 يف رخآلا ىلع نيموهفملا دحأل حيجرت ال هنأل ؛ًايظفل ًاكارتشا امهنيب ًاكرتشم لعجيف
 .رخآلا نود هل ةقيقح هنوك
 =رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۴۷/۳ بجاحلا عفر ٠۲٤۹/۲ رصتخملا نايب :رظنا
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 مع 3

 : لكم وجو هس ب ةَفّلاَخُم هل رخ مح لا َّن یف و ٤ لا یف ىف

 ُءاَهَقُْف ُهْلِمْحَي ل [أ/45] / ءْدَهْظَأ َلِصَتُمْلا َّنآلَو ؛©9(ّسصَقَن اَم لإ دار اَم»

 هاي يِدْنِع ع : يف اوُناَق مَن ْنِمَو .هِرَّذَعَت َدْنِع الإ ِطَمْنُمْلا ىَلَع ٍراَصْمألا

 بون َةَمِيِق الإ :ِهِهْبِشَو ابْن الإ مهْرِد

00( 

 قفز

(۳) 

(4) 
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 “ةَمْصلا ريَ ع «آلإ» ب ِةَلاَحُم ىَلَع َّلَد ام :9©2وٌطاَوّتلا ىَلَعَف ُهَّدَح اَنَأَ

 .۲۸۱/۳ طيحملا رحبلا .۷۳۸/۲ عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم 5

 .«هلا ةدايزب .«رخآ مكح هل ىنشتسملا نأ» :ش :يف

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .هاّم» ةدايزب .هاّم وجوبا :ش ءأ :يف
 ٠١۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲۳٠/۳ بجاحلا عفرو ۳۲

 «ةيفان ىلوألا «ام» :هلوق هيوبيس نع ۲٠٠/۲ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لقن
 داز ام :ريدقتلاو .فوذحم امهلوعفمو ءرمضم ؟عفناو "داز» لعافو .ةيردصم ةيناثلاو

 وهو - ىنثتسملاف» :يناهفصألا لاق مث .«ةرضم الإ نالف عفن امو ءًاناصقن الإ ًائيش نالف
 ءانثتسالا نوكيف «عفنلاو ةدايزلا N «هنم ىنثتسملل فلاخم مكح - ةرضملاو ناصقنلا
 .ها .؛هنم ىنثتسملا سنج ريغ نم ىنئثتسملا نأل ؛ ًاعطقنم

 .دعسلا ةيشاح عم ٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۳۷/۳ بجاحلا عفر :رظناو
 .اهدعب امف "١٠ص لوصألا نازيم

 امف :ؤطاوتلا ىلع هدح امأو» :لوقي نأ حيحصلاو «حماست بجاحلا نبا ريبعت يف

 شماه ٠١٠۱/۲ رصتخملا نايب : رظنا .رصتخملا ىلع هحرش يف يتربابلا هلاق .«..لد

 .ققحملا
 جرختل ؛ةفصلا ريغب «الإ» ديق امنإو» :۲۳۸/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ةهلآ امهيف ناك ول# :لثم ههبش وأ ءركنم عمجل ةعباتلا يهو ءةفصلل يه يتلا
 ريدقتلا كلذب صيصختلا نإف ؛هللا ريغ :يأ ء[۲۲ :ءايبنألا] (اتدسفل هللا الإ

 ىنعمب اهئيجم زاوجب لئاقلا روهمجلا يأر ىلع اذهو ءءانثتسالاب ال ةفصلاب نوكي
 .اريغ»

 لدت ولا نأب اجتحم ؛لدب اهدعب ام نأو «ءانثتسالل ةيآلا يف «الإ» نأ دربملا معزو

 .هؤافتنا ءيشلا عانتماو «عانتمالا ىلع

 ولو ءهتمركأ دح نم ينءاج ولو «هتمركأ راد ينءاج ول :نولرقي ال مهنأب هودرو

 املو 0 امو هراّيد اهيف ام :زوجي امك كلذ زاجل يفانلا ةلزنمب تناك

 .ها .«ةفص اهدعب امو اهنوك باوصلا نأ ىلع لد كلذ زجي مل

 -فاشكلا ريسفت ١5/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠٥۲/۲. رصتخملا نايب :رظناو

4۳ 



0 

 نفل حا 0َ

 جاَرْخِإ ريغ نِم

 راجمل

 » ب ِةَمَلاَخُم 00 لد اَم . ىف 0

(WO. ١ 4017 ror م َريْشالا ىَلَعَو اھت 

 ءاَهِتاَوَحَأَو ِةَفَّصلا ٍرْيَغ «آلإ»
8 
 ت

- 

 ةَرَوُصْحَم ٍةَصوُص م غَيِص ود ٌلْوَق» : 00كلاَرَعْلا َلاَقَق ِرِصَنُمْلا اَكَأَو

 :ودْرَط ىَلَع َِروُأَو . لوألا ٍلْوَقْلاِب ْدَرُي ْمَل "يب َروُكْدَمْلا َّنأ ىَلَع لاد

 لَو ُمْوَقلا َماَق : لْثِمَو , "9قَياَعْلا»َو «يِذّلا» ب فضّل طْرَشلاب ٌصيِصْخَسلا
o 

 قل

 قفز

(۳) 

(4) 

(0) 

(0 

(۷) 

(A) 

or 

 َسْيَل ُهَّنِإَف اَنْيَز الإ ُمْوَقْلا َءاَج :هِسكَع ىَلَعَو . ©ِنَآلّوَلا دري آلَو .ٌدْيَز ممي

 ٤٤/١۷. ريونتلاو ريرحتلا 537/١07. يناعملا حور .1۷/۳ ساحنلل نآرقلا بارعإ ./4

 ۲۸١. «۲۹۹ كال ۰۲٣۱ ۰۲۵۹ ۸٤۰۲ص يفارقلل ءانثتسالا يف ءانغتسالا

 ءالخو ءادعو «نوكي الو ءسيل :وحن جارخإلا يف اهلعف هل ام «الإ» تاوخأب دارأ

 نايب .157/5 ىفصتسملا :رظنا .هريغو ءىوسو ءاشاحو ءادع امو ءالخ امو

 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ٠۳۴/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .7617/؟ رصتخملا
FA ْ 

 امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .هِناَعِمَتْجَي ًال» لدب هٍناَعَمْجُي ًال» لصألا :يف
 بجاحلا عفرو 4187/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2701/5 رصتخملا نايب يف

FA 

 نايب :رظنا .لصتملا ءانثتسالا نع زارتحا «جارخإ ريغ نما :بجاحلا نبا لوق

 .7/5*1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٠۲/۲. رصتخملا

 يف ينالقابلا يضاقلا فيرعت نيع وه يلازغلا فيرعتو .15/8 ىفصتسملا رظنا
 :هل ليق .ءانثتسالا ةقيقح ام :لئاقلا لاق نإ» : يضاقلا لاق #/١7. داشرإلاو بيرقتلا

 درُي مل هيف روكذملا نأ ىلع لاد «ةروصحم ةصوصخم غيص وذ مالك هنإ) هتقيقح

 .ها .«لوألا لوقلاب

 .ً : نم طقاس «هبا فرح

 . اهب لدب !هيف» : ۱۹۳/۲١ ىفصتسملا ىف

 نم ضعبلا لدبو :«ةياغلا»و ؛يذلا» ب فصولاو «طرشلاب ٌصيصختلا» ش :ةرابع
 ملو .ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«لكلا نم ضعبلا لدبو» ةدايزب .«لكلا

 .خسانلا نم فرصت اهنأ ىلع لدي امم ؛نوحراشلا اهل ضرعتي

 مأ «يذلا» ب عقوأ ءاوس ‹فصولاو طرشلاب صيصختلا :يأ «نالوألا دري الو» :هلوق

 هب دارملا نوك ديق ٌدَحلا يف ذخأ دقو ءروكذم ريغ امهب صوصخملا نوكل ؛«ةياغلا»ب

 .ًاروكذم

۹٤ 



 هلوُلدَم نأ ىَلَع لاد هيف لقت آل < ءان لِصتم ف :َليِقَو .ْغَيِص يب
 ىَلَع روا .ٍةَياَع لَو ٍقَمِص لَ ٍِطْرَشِب َسْيَل وب َلَصَنا اَمِب داَرُم ريَ
 لص مل هل ؛دْبَر اإ َءاج ام : هِسْكَع ىَلَعَ دنر ال ال ْمْوَمْلا مَ :ِدرْط

 طْرَسلا َنِم ُراَرِيْخالاَو .ِلّوآلاب رم ٍلِصّتُم ء ِءاَنْئَيْسا َّلُك َلوُلْدَم َّنأَو ِةَلْمجِب
 ت

 . اًهِتاَوْحَأَو الإ ب ب ٌجاَرْخِإ : ىَلْوَألاَو .ْمُهَو ِةَفصلاَو

 م

 ٍصِيِصْخَتلاَك كلِ ٌةَئيِرَق امو ٌةَعْبَس a) كون الإ 2-5 :َكِلْوَق ىِف
57 

 (َةَرَشَع١ ب ُداَرُمْلا :ٌرتكألاَ . ِءاَنْنَيْسإلا يِف ةلآلذلا ريِدْقَت ىف َفِلُتْخا ٍدَقَو

 ء بگرم :ِنْيَمْساَك ة ٍةَعْبَس ِءارِ ةن الإ ٌةَرَّشَع :يِضاَقْلا َلاَقَو .""ِرِئَعِب

 تجرأ ت ٍداَرْقَألا ِراَبِيْعاب ٌةَرَشَع :هةَرَشَع» ب ب ُداَرُمْلا : ليِقَو

 غيص وذ ٌلوق» :انلق اننأل» :171/ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق =
 ىوسو «رمُع ريغو «ًاديز الإ سانلا تيأر» :مهلوق كلذب ينعن نحنو «؟ةصوصخم
 ها .«كلذ وحنو ءورمَع

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠٠/۲. رصتخملا نايب /۲٤۱. بجاحلا عفر :رظناو
 .دعسلا ةيشاح عم ۴۲

 .دوصقملا وه ام ىلع ءانثتسالا يف ةلالدلا ريدقت يف نويلوصألا فلتخا )١(

 «الإ»و ءةعبس :«ةثالث الإ ةرشع» كلوق يف «ةرشع» ب دارملا نأ ىلإ نورثكألا بهذف
 ةرشعلا نأ ىنعمب ال «تاصصخملا نم «الإ» ريغب :يأ هريغب صيصختلاك «كلذل ةنيرق
 ةنيرق يهو .«.تاصصخملا نم ءانثتسالا نولعجي ءالؤهو «ةعبسلل ةعوضوم ءانثتسالا 3

 .ًازاجم ءزجلا ديرأو «لمعتسا لكلا نأ تبثت

 حرش ۲٤۳/۳. بجاحلا عفر .5094 ۔ ۲۵۸/۲ رصتخملا نایب .۲۷۰/۱ ناهربلا : رظنا
 ٠١٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . .41/ا ريرحتلا ريسيت .۲۸۹/۳ رينملا بكوكلا
 47١/6 لوسلا ةياهن .7١١؟ص يلعبلا رصتخم . 4/5 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 .لوصولا ملس عم - 47١

 يف هدجأ ملو ءريغصلا داشرإلاو بيرقتلا يف اذه يضاقلا لوق ىلع فقأ مل (0
 ۲٤٤/۳ بجاحلا عفر يف هركذي يكبسلا نبا ٌتدجو لب «ينيوجلا مامإلل صيخلتلا
 .ةدئافلل ؛هقوسأ اذ انأ اهو .طسوألا وأ ريبكلا داشرإلاو بيرقتلا يف هلعلو ."56 -
 -ةرابع ىكحأ نأ ىرأ انأو» :548 _ ۲٤٤/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
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 َوُهَو .ةَعْبَس ٍةَعْبَس ىلإ ١) ل ديسي ْمْلَق «جاّرخإلا َدْعَب َدْعَب [ب/45] / ٌداَْسِإلاَو

 < لا

(1) 

 اذإ» :بيرقتلا باتك يف هللا همحر لاق .هانيكح امم ةقث ىلع نوكتل ؛يضاقلا
 كلذ ىلع ليلدلاو «يقب اميف ةقيقح ءانثتسالا عم نوكي هنإف «لصتم ءانفتساب صج
 اذإ مالكلا نم ًاريثك نأل ؛هظفل ىنعم يف رثؤيو «هريغي هب ءانثتسالا لاصتا نأ

 ءادتبالا جاتحا كلذلو ؛دارفنالاب هل سيل ريثأت لاصتالاب هل ناك ضعبب هضعب لصٌنا

 ةيانك نوكي روكذم مدقت ىلإ ةيانكلاو «ًاديفم نوكيل ؛ئدتبملا مالك نم ربخ ىلإ
 .كلذ لاثمأو هنع

 راص نونو ءاي ٌديِز اذإف ءدحاولا صخشلا مسا «ديز» :انلوق نوكي نأ بجو اذهلو

 هنأ يف ءانثتسالا عم ظفللا مكح اذه نوكي نأ بجو كلذك ناك اذإو «نينثال ًامسا
 ءًادحاو الإ ةرشع كلذكو ءاماع ناكل ىّدع ولو «يقب ام ردقل امسا هنارتقاب ريصي
 ريغب مسالا قالطإ نأ يف هلاثمأو ١4[. :توبكنعلا] «ًاماع نيسمخ الإ ةنس فلأ»و
 هنيعب اذه لثمو «يقب ام ردقل امسا ءانثتسالا عم ريصيو «ةماتلا ةلمجلا ديفي ءانثتسا
 «ةفرعم راص «لجرلا» :ليق مالو فلأ هيلع َديِز اذإو ءركنم دحاو مسا «لجر» :لوقت

 ام حص كلذك ناك اذإو ءهب لصو امب هانعم ريغتيف «مومعلا باحصأ دنع سنجلل وأ
 ها .«ةلصفنملاو ةلصتملا نئارقلا نيب قرفلا نم هانلق

 يف ةعيرشلا ردص :مهنم «ةيفنحلا يققحم نم ٌريثك لوقلا اذه ىلع ٌينالقابلا قفاو دقو

 ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإو «حيولتلا حرشب ٥۷/۲١ حيقنتلا ىلع حيضوتلا

 مالكلا مكح يف هنع ىنثتسملا عم ءانثتسالاف» :لاقو «نيلوألا لوق ركنتساو 0

 مالكلا عومجم ناك ةسمخ الإ ةرشع :تلق نإف ءءانثتسالا نم يقب امل قوسملا دحاولا

 ةرابع مالكلا ردص يف ةعقاولا ةرشعلا نأ ءانثتسالاب نيبت :لوقت الو .ةسمخ نع ةرابع

 .ها .«بيبل هدقتعي ال لاحم اذهو .ةسمخلا نع

 حيضوتلا ىلع حيولتلا .587ص لوصألا دئاوز ۲٠١/١". تومحرلا حتاوف :رظناو

 ,؟69/9؟ رصتخملا نایب .ه8 هال"

 امب مكحي ال نكلو ءاهدارفأ رابتعاب ةرشع «ةرشع» ب دارملا نأ بجاحلا نبا راتخا

 يفو «ةرشع ىلإ مكحلا َدِيْسَأ ظفللا يفف ءاهنم ةثالثلا جارخإ دعب الإ اهيلإ دنسأ

 لصحي هب لب «لوألا دارملل اينبم ءانثتسالا سيلف اذه ىلعو .ةعبس ىلإ ىنعملا
 .ضقانت الف ءالصأ يفن الو «تابثإلا الإ كانه سيلو «جارخإلا
 .لوصألا لهأ نم ةعامجو «يكبسلا ُنباو «يدنهلا نيدلا ٌيفص بجاحلا َنبا قفاو دقو

 ًاقافو حصألاو» : عماسملا فينشت حرشب ۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاق
 رابتعاب ةرشعلا «ةثالث الإ ةرشع» كلوق يف «ةرشع» ب دارملا نأ :بجاحلا نبال
 .ها .«ركذ هلبق ناك نإو «ًاريدقت يقابلا ىلإ دنسأ مث «ةثالث تجرخأ مث ءدارفألا

۷۹٦ 



 2 ثا

2 

 ةَيِراَجْلا ُتْيَرَتْشا» :َلاَق ْنَم ّنأِب عطَملِل ؛ ميِقتْسُم ُرْيَغ لوألا نأ :اَنَل
 ؛ لس تي َناَك هالو ؛اَهْفْضِن د ْنِم اًهِفَصِن ذ ءاَئْدِعْس ادر م ا ُهَوحَنَو اهن

 َّنَأ ُمَلْعَتَك ؛َجِراَخْلا ُطِقْسُن انآ "بليل . صوصَنلا لاًطْبإلَو .
 ق

1 

 6 هنأ ىَلَع ةّيبَرَعْلا عاَمْجِإلَو .اًهِلاَمكِب ِةَيِراَجْلِل َريِمَّصلا دأب معَ ر

 نم صعب

 اَم هی
mE 

2 

 ال 3 ؛ةللا ِنوُناَق نع جراح هاب مليل ؛َكِل الك ©

(1) 

() 

(۳) 

(€) 

 وهو «- بجاحلا نبا يأ - فنصملا بهذم اذه» ۲٤۹/١: بجاحلا عفر يف لاقو
 .ها .«ةحضاو ةرياغم نيلوألا نيبهذملل رياغمو «نسح
 : كيلع ىفخي الف ءهلك اذه تفرع اذإ
 | :كلوق هيلع لد ءازاجم ةعبس يف ةرشعلا تلمعتسا كنأ :مهدنع نيرثكألا نأ
 .ةثالث

 لمعتسم عومجملا نأ مهدنع ةيفنحلا وققحمو «نيمرحلا مامإو ءينالقابلا يضاقلاو -
 .ةعبسلا ىف
 اهنم تفذح مث «ةرشعلا ةيهام تروصت كنأ مهدنع هقفاو نمو بجاحلا ¿ نباو -
 «ةثالث اهنم جرخأ «ةرشع نم يقابلا ّيلع» :هل لاق هنأكف < ءةعبسلاب تمكح مث «ةثالث

 ىف هراضحتساب أدب ءيش ىلع مكحي نأ دارأ نم لكو .يدنع هل ةثالث الإ ةرشع وأ

 22 ل

 امك .مكح مث «ةثالثلا جرخأ مث ءهنهذ يف ة ةرشعلا راضحتساب أدب لئاقلا اذهو «هنهذ

 وهو «يقابلا بهت مث ءةثالث هيلإ اهنم درت مث ٠ ‹سيكلا نم مهارد ةرشع جرخت كنأ

 .ةعبس

 ٠١۹/۲. رصتخملا نایب .دعسلا ةيشاح عم ١4/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا
 شت 4 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٤١/۳ - ۲٤١. بجاحلا عفر
 تلا ريسيت 7 . ۱۱۷ص يلعبلا رصتخم ۲۹٤/۳. طيحملا رحبلا VFA/Y. ناسا

 حرش 3 تومحرلا حتاوف .لوصولا ملس عم ٠/۲ ٠ - 45١ لوسلا ةياهن . ١

 .١؟8ص لوحفلا داشرإ .۲۹۲ - ۲۸۹/۳ رينملا بكوكلا

 .مدقتملا روهمجلا يأر هب دصقي
 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«انأل» لدب «انأب» لصألا :ىف
 .184/8 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲٤۴/۳ بجاحلا عفرو 0758/1 رصتخملا
 .«ملعللو» لدب «ملعلاو» ش : يف

 يققحمو «ينيوجلا نيمرحلا مامإك هلوقب لاق نمو «ينالقابلا يضاقلا يأر هب دصقي
 .ةيفنحلا

4۷ 
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 يمضل | ٍةَداَعِإ ءاَنِيْمالَو ؛ٍفاَضُم ُرْيَغ َوُهَو لوألا رغب َرْعُي الو ا

 ىلإ ِةّييَرَعْلا عاَمْجِإلَو اهم 5ر يف مشإلا ِءزُج ىَلَع رخآ ىلإ ة

 أ ام 4 مْلِعْلِل ؛اًِلاَمْكَب (ةَرَشَع) داري ْنَأ ميقتسي ال : َنوُلّوَألا لاق

 يعيق .اةَعْبس ب
2 

2 

ZZ RA 
in 

. 

 ت

 1 7 رسولا ٍرابيملاب رارفولاب ر “یاو ب الإ ْدِيْسُي ْمَّلَو ءِداَنْسإلا راّبِيُعاِب راّرْقالاب َمكَحْلا نأ تيجأَت
 . جاّرخِإلا

 :ِهِلْوَق ْلْكِم ٍقِداَصلا َنِم َعَنَمْما ًةَرَشَع١ داَوُمْلا َناَك ْوَل :اوُلاَق
 رے

 .مدقت امہ َبيِجَأَو . ياما َنيِسْمَح ارو

 حرش عم ٠٤/١ ٠١ حيقنتلا ىلع حيضوتلا يف ةعيرشلا ردص ضارتعالا اذه در )١(

 لب ٠ «كبلعب : لثم ٍعوضوم بكرم هنأ :دارملا سیل هنأل ؛ فيعض هنأب هفصوو ‹ حيولتلا

 يبأ وحنب ضوقنم ًاضيأو .يلك عضو كانه نوكيف ًالثم ةعبسلا ىنعمل قباطم هنأ :دارملا

 .هللادبع

 ىلع دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف كلذ نم دارملا ي ىنازاتفتلا ققحملا نيب دقو

 ًادعاصف ظافلأ ةثالث نم بيكر تلا یف عازن ال هنأ ملعا» :لاق ثيح ۱۳۹/۲ رصتخملا

 يبأ» :لثم ظافلألا كلت نم لك ىلع قحتسملا بارعإلا ءارجإو «ةفاضإلا قيرطب

 نم هيلع ناك ام ىلع ظفللا ءاقبإو ةياكحلا قيرطب الو ,(«نئمح رلادبع يبأ»و «اهللادبع

 تيب» ب وأ «قلطنم ديزا ب ةيمستلاو ««ًارش طبأت»و «هرحن قرب» :لثم ءانبلاو بارعإلا

 امئإو «بارعإ ريغ ريغ نم دادعألا ءامسأ رثن ةروثنم كلذ وحلو (ملأ» بو (رعشلا نم

 («تومرضحاا ةقيرط ىلع ًادحاو ًامسا تلعج اذإ ادعاصف ظافلأ ةثالثب ةيمستلا يف مالكلا
 (ديز» ةلزنمب نوكي لب «نايلصألا ءانبلاو بارعإلا اهيف ظحالي نأ ريغ نم «كبلعب»و

 الب برعلا ةغل نم سيل اذهو ءريخألا هفرح ىلع قحتسملا بارعإلا يرجي «ورمعالو

 .هأ .«عازن

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .؛ُبَرْعُي ال» لدب هُْفَرْعُي الا ش ءأ :ىف (۳)
 ٠١٤١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ,2784/7 رصتخملا نايبو ۳

 .أ :نم طقاس «الإ)» فرح (۳)

 فلأ مهيف ثبلف هموق ىلإ احون انلسرا دقلو» :اهمامتو ٠۳١. :ةيآلا توبكنعلا ةروس (4)

 نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو .(نوملاظ مهو نافوطلا مهذخأف اماع نيسمخ الا ةنس

 = حيتافم #/50٠. ساحنلا رفعج يبأل نآرقلا بارعإ .747/5 فاشكلا ريسفت “۳
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 نأ َنِّيَعَت َةَعْبَس َنوُكَي نأ َلْطَبَو َةَرَسَع َنوُكَي ْنَأ َلَطَب اَذإ :ىِضاَقْلا

 “لوق ىَلَع ءاَْئِيْسالا َّنَأ نسم دقت امي بيج ."ةعْبَسِل ٌعيِمَجْلا َنوُكَي
 wilh )7< (4) » >. 2 ەە اإ
 :راتخملا ىلعَو . صيِصخَت : رک رئكألا ىَلَعَو ©“ ”صيِصخَتب َسْيَل :يِضاَقْلا

 .' لمتخُم 2( و

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

(o) 

 يناعملا حور .٠٤ص يفارقلل ءانثتسالا يف ءانغسالا .41/58 يزارلا رخفلل بيغلا

 .۲۲۲/۲۰ ريونتلاو ريرحتلا 3,7١
 .(ةعبسلا لدب «ًةعبسا أ : ىف

 .«لوق» لدب «يأر»أ : ىف

 هلوقب لاق نمو «ينالقابلا يضاقلا لوق ىلع ءانثتسالا نأ بجاحلا نبا هركذ امم نيبت

 .رصق الو جارخإ ال ذإ ؛صيصختب سيل ةيفنحلا يققحمو «ينيوجلا نيمرحلا مامإك
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .544/# بجاحلا عفر 2557/5 رصتخملا نايب :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 .ًادانسإو ةدارإ هضعبل ظفللا قلطأ هنأل ؛صيصخت رثكألا لوق ىلع

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .549/# بجاحلا عفر 5 رصتخملا نايب :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 دارملاو ماعلل رهاظلا يف مكحلا نوك ىلإ ًارظن ؛ًاصيصختت نوكي نأ لمتحي يأ
 امسم مامت ءانثتسالاب ديرأ هنأ ىلإ ارظن ؛ًاصيصخت نوكي ال نأ لمتحيو ءصوصخلا
 يف يناكوشلا هنع هاكح اميف لاقف ءًافيطل ًاصيخلت لاوقألا يدرواملا مامإلا صخل دقو
 يف ةرشعلا تلمعتسا كنأ نيرثكألا بهذم نأ لصاحلاف» :١؟ةص لوحفلا داشرإ

 نأ امهدنع نيمرحلا مامإو يضاقلاو ««ةثالث الإ» :هلوق هيلع لد ؛ازاجم ةعبس

 مث «ةرشعلا ةيهام تروصت كنأ هدنع بجاحلا نباو «ةعبسلا يف لمعتسي عومجملا

 جرخأ .«ةرشع نم يقابلا يلع هل» :لاق هنأكف ةعبسلاب تمكح مث «ةثالث اهنم تفذح

 أدب ءيش ىلع مكحي نأ دارأ نم لكو .«يدنع هل ةثالث الإ ةرشع» :وأ ءةثالث اهنم

 مث ءةثالثلا جرخأ مث هنهذ يف ةرشعلا راضحتساب أدب لئاقلا اذهف ءهنهذ يف هراضحتساب

 بهت مث «ةثالث هيلإ اهنم درت مث «سيكلا نم مهارد ةرشع جرخت كنأ امك «مكح
 .ها .«ةعبسلا يهو يقابلا

 - 15/9 رصتخملا ىلع هحرش يف لاق .ةدئافلل ؛هقوسأ ةلأسملا يف يأر دضعللو

 ةرشعلا نأل ؛زاجم ةعبسلل ةثالث اهنم تجرخأ ةرشع نأ دصقلا هللا كاده ملعا» : ۷
 جارخإ دعب ةرشعلاو «ةرشعب ةعبسلا نم ءيش الو ةرشع «ةثالث اهنم تجرخأ يتلا

 امنإ ءاهتديق وأ اهتقلطأ لاح ىلع ةرشعب ةعبسلا سيلو «دحاو موهفم اهلبقو «ةئالثلا

 = هةثالث اهيلإ تمض ةعبرأ اهنإ :لاقي امك ءةثالغلا جارخإ دعب ةرشعلا نم يقابلا يه
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 ِهِعْطَتُك ءدِمْكُح يف ام وأ ءاَطْمَل ُلاَصَّتالا : ءاكفِيشإلا طْرَش (ةلاشم)
 . "ووخَنَو ءٍلاَعُس وأ «”سقتتل

 0 “هَ َلاَط ْنِإَو حصي ساَبَع ِنْبا ِنَعَو o Mf 9e 2 ت 0 0 ت

 ةعبسلا نإ مث «ةئالثلا ىلإ ةعبرألا مض نم لصاحلا يه امنإ ءًالصأ ةعبرأب تسيل اهنأو =
 اهنأب تفصو «ةرشع ىف ةقيقح بيكرتلا اذه :انلق نإف «بيكرتلا اذه يف ةدارم
 .لوألا بهذملا وهو .صيصختلا باب نم «ةعبسلا يف ًازاجم ناك ةثالث اهنم تجرخأ
 دنع اهنم مهفي الو ءةئالثلا جارخإ دعب ةرشعلا نم يقابلل عوضوم وه :انلق نإو

 عضو هنأ ىلع ال ةعبسلل عوضوم وهف ؛ةديقم ةرشع اهلولدم سيلو ؛كلذ الإ قالطإلا
 ءيشلا نع ربعي دقو «بکرم مزالب هنع ربعي هنأ ىلع لب ءروصتي امك ًادحاو ًاعضو هل

 ؛رهاظ ددعلا ىف كلذو «همزاول ضعب ىلع لدي بكرمب هنع ربعي دقو «صاخلا همساب
 ىتح ددع ىلإ اددع مضت دقو ءدوضقملا ىقبي ىتح ددع نم اددع صقنت دق كنإف
 :رعاشلا لاق امك .كلذ لصحي

 ٍقاَنْسُمْلامِّيَتُمْلافْئَخَيِه الئ يأ بمثل

 ةئاملا رذج :ةرشعلل لاقي امك ءامهريغب هنع ربعيو «ةرشع عبرأ تنب :دارملاو
 ١ يضاقلا بهذم لمحي نأ يغبني اذه ىلعو .اهريغو نيعبرألا عبرو «ةسمخلا فعضو
 يتلا هوجولا ىلع دري امب ريخ كلذ دعب تنأو .امهدحأ ىلإ عجري فنصملا راتخمو
 كلذ ليصفتب لوطن الف «نيبهذملا اهب لطبأ

 ام ضعب يف يجيإلا نیلا دفع 008 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا بقعت دقو
 ام فالخ وهو ءازاجم كلذ ٍلعجي هنأ مهفي يضاقلا نع هركذ امو :تلق» :لاق .هلاق

 نع جرخي ال نكلو ءقح بكرم مزالب ءيشلا نع ريبعتلا نم ركذ ام مث «هنع هانققح
 : ةرشع عبرأ تنب يف رعاشلا لوقو «ةقيقحلا

 0 ِتالَئروعِيئاز_ عبس ُتلنب

 ةعبرأب رقم كنإف «نامهردو ءمهردو «مهرد يدنع هل :كلوقك وهو ‹ ةقيقحلاب قداص

 : يناه نب نسحلا رعاشلا لوق كلذكو «ةقيقحلاب اهيلع لدي امب قطان
 سياح ٍلُجَرَكلا ُمْوَيُهَلاَمْوَيَو اًنِلاَمواَمْوَي َراَمْوَياَهِباَنْمَقَأ
 .ها .«عستلا ظفل ةلالدل ؛اعست اهب ماقأ هنأ ىلع لاد هنإف
 رصتخمو «۳۸۹ - ۳۸۷ص يونسإلل .ديهمتلا يف اهيف فالخلا رثأو ةلأسملا رظناو
 .۲۲۲  ؟5١ص ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلاو «7١١ص يلعبلا

 .«سفنتلا لدب «سفنتبا ش :يف ()

 .أ : نم ةطقاس «هوحنو» ةظفل (۲)

 .لوصألا ءاملع اهركذ ةلصفم ةريثك طورش كانه . (*)
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 حرش .۲۲ص عمللا 55١/١. نيمرحلا مامإل ناهربلا 1۳/١. ينيوجلل صيخلتلا :رظنا

 ىفصتسملا .157ص ةرصبتلا 557/١. يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا ۳۹۹/١. عمللا
 حيقنت حرش .اهدعب امف ٤۹٤/۲ يدمآلل ماكحإلا .۲۸/۳ يزارلل لوصحملا . ١

 ةياهن .15؟ص ةدوسملا .٤٤ص يفارقلل ءانثتسالا يف ءانغتسالا ."5”ص لوصفلا

 حرش .884ص يونسإلل ديهمتلا .1984/# بجاحلا عفر 5٠١/5 4١١. لوسلا

 .584/* طيحملا رحبلا ۷۳٤/۲. عماسملا فينشت .۲۹۷/۳ رينملا بكوكلا

 :تاياور ثالث ىلع  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع لقنلا فلتخا

 نباو ٠٤۹٤/١ ماكحإلا يف يدمآلا هنع هلقن .رهش ىلإ هريخأت زوجي :ىلوألا ةياورلا
 عماوجلا عمج يف يكبسلا ن نباو ءرصتخملا يف انهو ٤۲٠ص ىهتنملا يف بجاحلا

 .عماسملا فينشت حرشب ۳

 يف يزاريشلاو «حلفم نباو «يرزاملا هنع هلقن .ةنس ىلإ هريخأت زوجي : ةيناثلا ةياورلا

 216١/١8 نايبلا عماج هريسفت يف يريطلا ريرج نبا ىورو .15”ص ةرصبتلا

 ىري ناك هنأ سابع نبا نع شمعألا قيرط نم 1۸/۱١. ريبكلا مجعملا يف يناربطلاو

 هللا َءاَشَي ْنَأ الإ اَذَغ َكِلَذ لِما يلا ء ِءْيَشِل َنَلوُقَت الو :أرق مث .ةنس دعب ولو ءانثتسالا

 تعمس :شمعألل ليقف «تركذ اذإ :لوقي ء[٤۲ :فهكلا] «َتيِسَن اذإ كبَر رْكْذاَو

 .«دهاجم نع ثيللا هب ينثدح :لاق ؟دهاجم نم اذه

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» ۳٠١/٤: كردتسملا يف مكاحلا لاقو

 .يبهذلا هقفاوو .ةهاجرخي

  مكاحلا ينعي  لاقو» :لاق .(ب/44١ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا هبقعتو

 هب هنإف ءريخألا شمعألا مالك هدنع عقي مل هنإف ءدانسإلا رهاظب رتغاو امهيطرش ىلع

 «ميلس يبأ نب ثيل وهو «ةطساو دهاجمو شمعألا نيب نأو «لولعم دانسإلا نأ نيبت

 .نيخيشلا نم دحاو هب جتحي ملو «فيعض وهو

 هجرخأو .ةدايز هيفو ؛ميشه نع ٠١١/٠١( نايبلا عماج) هريسفت يف يربطلا هجرخأو

 وبأ ان يفعجلا ناميلس نب ىيحي انث يقرلا ىيحي نب دمحأ نع طسوألا يف يناربطلا
 الإ هنع الو .ةيواعم وبأ الإ شمعألا نع هوري ۳ :لاقو .ةدايز هيفو .هب ةيواعم
 عم 781 ۔ ٣٥۲ص بلاطلا ةفحت .97/*0 دئاوزلا ٌعَمْجَم :رظناو ها .ناميلس نب ىيحي
 .ققحملا شماه

 نيمرحلا مامإك هنع لقنلا يف نيرثكألا مالك هيضتقي ام وهو .ًادبأ زوجي : ةغلاثلا ةياورلا

 عمللا حرشو ۲۳ - ۲۲ص عمللا يف يزاريشلا مامإلاو ۲٠١/١ ناهربلا يف ينيوجلا

 «١هالص لوخنملا ىف ىلازغلاو «١٠١7ص ةركذتلا ىف ىسدقملا نيدلا ردبو ١

 ۲٤۲/١.. دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأو 0178/6 ىفصتسملاو

 ١م



 مامإلا لاق .لوؤم وأ حيحص ريغ هنأ رهاظلا نكلو «سابع نبا نع يور ام اذه =

 ربح وهو «سابع نبا نأ ةلأسملا هذه ىف ضماغلاو» 757/١: ناهربلا ىف ىنيوجلا

 بهذملا اذه لثم لاحتنا زيجتسي فيك «نآرقلا تالكشم ىف اهعوجرمو «ةمألا هذه
 قلتخم وأ ءأطخ هنأ ىلع لقنلا لمحو «لقانلا ماهتا هجولاو ؟هنالطب روهظ ىلع
 ءانثتسالا رامضإ ىلع هبهذم لمحي نأ نكميو .عمسي ام رثكأ بذكلاو ‹عرتخم

 مالكلا بحاص نأ عدم ىعدا اذإف ءا ًارخأتسم هرامضإ ءاعداب حوبلا عقي مث الصتم

 باحصأ ضعب هيلإ راص دقو ءًاقيزم ناك نإو «لاح .لك ىلع بهذم اذهف «قدصم

 .ها .4كلام

 نبا يأ - هب نظي الف «لقانلا بيذكت هجولاو» :187١ص لوخنملا يف يلازغلا لاقو
 دقف «كلذ دعب هادبأو «تابثإلا تقو يف هرمضأ اذإ :هب دارأ :لاقي وأ «كلذ سابع

 :ليقو ءادبأ هؤادبإ هنم لبقي «هيف .لجرلا ْنْيِدُي ام نأ :هبهذمو هُنِّيَدُي هنإ :لوقي
 0 ىفصتسملا يف ف مالكلا اذه نم ًابيرق ركذو ها .«نآرقلا تاءانثتسا يف هب دارأ

 .۲٠ص عمللا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ باجأ اذه لثمبو

 يف هفالخ لعجو ءًاقلطم فالخلا اذه نم سابع نبا جرخأ دقف يفارقلا مامإلا امأ

 يف وه سيلو ؛هللا ءاش نإ :لاقو فلح نمك .ةصاخ هللا ةئيشم ىلع قيلعتلا

 يذلاو» :74"ص لوصفلا حيقنت حرش يف لاق .اهتاوخأ ىدحإ وأ «الإ» ب جارخإلا
 نأو «هللا ةئيشم ىلع قيلعتلا يف وه امنإ - امهنع هللا يضر سابع نبا نع هظفحأ
 نأ الا ادغ كلذ لعاف ينا ءيشل نلوقت ت الو# :ىلاعت هلوقأ كلذ يف هدنتسم

 دنع ينثتست نأ تيسن اذإ :يأ ء[١۲ :فهكلا] (تيسن اذإ كبر ركذاو هللا ءاشي

 قطنلا زاوج هنع يورف «ةياغ كلذل ىلاعت ددحي ملو «كلذ دعب نئثتساف لوقلا

 ءاهتاوخأو «الإ» ريغ يف هلك اذهو «ةنس ًاضيأ هنع يورو ءًادبأ ءانثتسا ةئيشملاب ۰

 ؛كل هتركذ ام هنع يورملاو .هققحتأ مل اهتاوخأو «الإ» يف هنع فالخلا ةياكحف
 يف فلاخي سابع نبا دجو هنأو ءءانثتسالا ظفلب رتغا لقانلا نوكي نأ ىشخأف

 نأ عم «ظفللاب ًارارتغا هيف وه سيلو «هيلإ فالخلا لقنف ءانثتسا اذهو «ءانثتسالا

 .ها .«لمأتي نأ ىغبني اذهف «ةفلتخم يناعملا

 تعقو ةلأسملا هذه يف ةفيطل ةصق ۳٠۲/١ رينملا بكوكلا ر حرش يف راجنلا نبا ركذ

 ةرم جورخلا دارأ يزاريشلا قاحسإ ابأ خيشلا نإ» :لاق يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلل

 لوقي وهو «لقب اهيف ةلس هسأر ىلع لجرب اذإو «قيرطلا ضعب زاتجاف «دادغب نم
 هللا لاق امل حص ولو ‹حيحص ريغ ءانثتسالا يخارت يف سابع نبا بهذم :رخال

 :ص] «ثنحت الو هب برضاف ًائغض كديب ذخو» : مالسلا هيلع بويأل ىلاعتو كرابت

 =خيشلا لاقف .كلذب ربلا ىلإ لّسوتلا ىلإ ةجاح الو «نفتسا :هل لوقي ناك لب 4
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 ؛ساَّبَع نبا ُبَمْذَم ِهْيَلَع لمحو ."''وِرْيَعَك ٍةّيئلاِب رد :َليِقَو و
 C0 ةّصاخع آق يف ح  :َليِقَو . "برمل

 كه ديد

 زفكُيلف> :َمَّلَسَو ِهْيَلَع [1/401 / هللا ىَّلَص ْلْثَي ْمَل ءَّمَص وَ : ال

 جرخي نأ قحتشت ال سابع نبا ىلع دري لقبلا لمحي لجر اهيف اهيف ةدلب :قاحسإ وبأ =

 لاقو «يضاقلا فسوي ابأ ىعدتسا ديشرلا نأ يكح ام فيطل نمو» :لاق مث .«اهنم

 مكحلا ريغتيو «باطخلاب هدنع قحلي :لاقف ؟ ءانثتسالا يف سابع نبا بهذم فيك :هل

 .هفلاخت الو «هب يتفت نأ كيلع ٌتمزع :لاقف .نامز دعب ولو «هب

 كيلع دسفي سابع نبا يأر :لاقف هلوقي اميف اينأتم ءهدروي اميف افيطل فسوي وبأ ناكو
 :لاقو ديشرلا هبتناف «ينئتسيف هلزنم ىلإ عجري كعيابو كل فلح نم نأل ؛كتعيب
 عم ةفينح يبأل كلذ نم بيرق عقوو .همتكاو «كلذ يف هبهذم ّسانلا فّرعت نأ كايإ
 .ها .«روصنملا

 #/7١7. فاشكلا ريسفت .۳۲۲/۱ تومحرلا حتاوف .۲۹۸/۱ ريرحتلا ريسيت :رظناو

 أ :نم ةطقاس «هريغك» ةظفل )١(

 قدصي هنإف كلذ دعب ةينلا رهظأ مث ءالصتم هاون اذإ ءانثتسالاب لاصفنالا زوجي يأ (۲)

 امهنع هللا يضر سابع نبا لوقل ۲۸/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا ليوأت اذهو .ةنايد

 حرش .۸٤۲ص لوصفلا حيقنت حرش .158/5 ىفصتسملا .1607١/ص لوخنملا :رظناو

 #/٠١”. رينملا بكوكلا

 ءًاديدش ًاموجه لوقلا اذهب نيلئاقلا 357/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ مجاه (۳)
 يف ءانثتسالا ريخأت زيوجتب ءاهقفلا نم لاق نم امأو» :لاق ثيح فينع درب مهيلع درو

 ‹نيملكتملا مالك ئدابم نم لايخ هيلع هلمح امنإف «هریغ نود ىلاعت هللا مالك

 ىلإ لوصولا تاهج يف بيكرتلا امنإو ءدحاو يلزألا مالكلا نأ ىلإ ¿ نيرئاصلا
 «نيعماسلا عامس نم كلذف ؛هب ءانثتسالا نم رخأت دق رخأت لك ناك نإو «نيبطاخملا

 .نيملاعلا بر مالك يف ال «نيبطاخملا مهفو

 اذه رقتسا نإف ءتالاهجلا تارمغ يف كابترالاو «تايامعلا ماحتقا ءالؤه نم اذهو
 دحاولاو ءًاقح فالتخالا وه امب رهاظ هيلع مكحلاو ءىلاعت هللا مالك داحتا يف دقعلا
 ىنثتسملا ءانثتساو «هنع ىنثتسم مسقني ال نأ هقح يذلا دحاولا نأ تبثف .فلتخي ال
 فورصم ريغ «لقاع ركف كلذ ىلع لمتشي نأ تاهيهو «يفن ءانثتسالاو «يفنم هنع

 .ها .ةديلاقتلا فرعب قئاقحلا كرد نع

 =زاوج موق نع يكحو» :لاق ثيح «۲۲ص عمللا يف رخآ الوق يزاريشلا ركذ دقو (5)

 م



 ت

 نال ءاَنّيَعُم "74ِوهييِمَي لم رس م ر هه

 .ٌبِذَك آلَو ٌقْدِص َمَلْعُي الأ ىَلِإ يدوي هت اًضِيَأَو . ُقْدِعْلاَو ٌقالَطلاَو

(1) 

00 

(۳) 

(4) 

 ۵ “چاش َّن َنَوُرْغَأل للا و : : لاو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َلاَك :اوُناَق

 ينءاج» :لوقي نأ وهو «مدقت امم ءانثتسا كلذ نأ ىلع لدي مالك هعم درو اذإ هريخأت

 .ها.«تلق تنك امم ءانثتسا وهو ««اديز الإ» :نامز دعب لوقي مث «سانلا

 .557 ۔ ۲۹٣۱/۱ نيمرحلا مامإل ناهربلا .۳۹۹/۱ عمللا حرش :رظناو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١94/5 ۱۹١. يدمآلل ماكحإلا .۷١٠ص لوخنملا

 رينملا بكوكلا حرش .۳۲۲ ۔ ۳۲۱/۱ تومحرلا حتاوف .۲۹۹/۱ ريرحتلا ريسيت .۳۲
۳ 

 اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم» :لاق لب يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .اريخ وه يذلا لعفيلو «هنيمي نع رفكيلف اهنم اريخ
 ...اهنم ًاريخ اهريغ ىأرف ًانيمي فلح نم بدن باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ
 .1؟077/ ۱٤( ۔ ۱۱) ثيدح خلإ

 ثنحلا لبق ةرافكلا ىف ءاج ام باب «ناميألاو روذنلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو 0 (16:) ثيدح

 .هأ . ؛حيحص

 51/١". هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 . اي يبنلا لاق» أ :يفو .«مالسلا هيلع لاق» ش :يف

 .أ :نم ةطقاس «هللا» ةلالجلا ةظفل

 توكسلا دعب نيميلا يف ءانثتسالا باب ءروذنلاو ناميألا باتك يف دواد وبأ ىور
 نوزغأل هللاو» :لاق هعفري ةمركع نع كامس نع رَعْسِم ثيدح نم )۳۲۸١( ثيدح

 هللاو :لاق مث .هللا ءاش نإ ًاشيرق نوزغأل هللاو :لاق مث «هللا ءاش نإ :لاق مث ًاشيرق

 .«هللا ءاش نإ :لاق مث (تكس مث ءًاشيرق 5 نوزغأل

 .«تكس مث» ةظفل هيف ركذي مل 540 _ ٥۸۹/۳ (”588) ثيدح يفو

 كيرش نع دحاو ريغ ثيدحلا اذه دنسأ دقو» )۳۲۸١(: مقر هثيدح دعب دواد وبأ لاق

 نع ملسم نب ديلولا لاقو لكك يبنلا نع هدنسأ سابع نبا نع ةمركع نع كامس نع
 .«مهزغي مل مث :كيرش
 نكل «لالدتسالا متي ةدايزلا هذهبو» ١47(: ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 «خلإ ...تبثي مل ثيدحلا

 ...هئانثتساو هنيمي نيب تكسي فلاحلا باب «ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا ٌتيدحلا جرخأو

 .هب كامس نع كيرش قيرط نم ًالوصوم ٤۷/١١ - ٤۸ خلإ
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 ِتَوُكّسلا ىَلَع ُلَمْحُي :اَنْلُق . يةللا َءاَش نو :هَدْعَب كف .َتكَس

 ."74ْخكييجأ ادع :َلاَقَف ءِفْهَكْلا ٍلْمَأ ثنُل ْنَع ُدوُهَيْلا "0هَلَأَس :اوُلاَق

 كلذ عاف ينإ] ِءْيَشِل لوقت الو :َكَرَن م مت ءاَمْؤَي َرَسَع َةَعْضِب ُيحَوْلا رأت

 : ىَلَع ُلَمْحُي :اَنْلُق .4هللا َءاَش ْنِإِذ لاك . “ثلا َءاَضَي نأ الإ اَدَع
 ىَنْعَمِب وَ َمْدَقَت َدَقَت اًمب ؛'"ُلَوَأَتُم سابع نبا لوقو .«هللا َءاَش نإ ُلَعْمَأ»
 ۷ و

 ىلإ ءانثتسالا در دصقي مل اذه حص نإ - الي نوكي نأ لمتحي :يقهيبلا لاقو =
 نأ ألا اَدَع َكِلَذ ُلِعاَف يلا ِءْيَشِل نلوم الو : لجو زع هلوقل كلذ لاق امنإو «نيميلا

 ۲٤[. : فهكلا] هللا َءاَضَي

 .طقف أ :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«ىلاعت» ةدايزب .«ىلاعت هللا ءاش نإ» أ :يف )١(

 .طقف ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«امل» ةدايزب .«هلأس امل» ش : يف 00

 .يزاغملاو ريسلا بتك يف دوهشم اذه» :١75ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (۳)

 1487(2 - ۱۸۲ص ) «ةريسلا» هباتك يف قاحسإ نب دمحم ظفاحلا مامإلا كلذ ركذ نمم

 ًاطهر اوثعب ةكم لهأ نأ كلذو .(58 - 45/؟) ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلاو
 نع هولس :مهل اولاقف لك هللا لوسر اهب نونحتمي ءايشأ نع مهنولأسي دوهيلا ىلإ مهنم

 .اوعنص ام ىَرْذُي الف ضرألا يف اوبهذ ماوقأ نع هولس .يبن وهف اهفرع ناف ثالث

 اولأس اوعجر املف .حورلا نع هولسو .اهبراغمو ضرألا قراشم غلب لجر نع هولسو
 ها .«ًاموي رشع ةعضب يحولا رخأتو «مكبيجأ ادغ» :لاقف كلذ نع ةي هللا لوسر
 .۲۷۱ 5568/١ ماشيه نبا ةريس :رظناو

 .ش :نم هتبثأ امو .أ .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .54 ةيآلا فهكلا ةروس (4)

 فاشكلا ريسفت 586/٠١. نآرقلا ماكحأل عماجلا ٠١١/٠١. نايبلا عماج :رظناو
 .570/؟ ناسحلا رهاوجلا ۲٤۷/٠١. يناعملا حور ۳۷۸/٤. ريثك نبا ريسفت */*٠”.

 ./ ريونتلاو ريرحتلا

 .؛لّرَاَيُم» لدب «ُلَوَوُم» أ :يف (5)

 وهو «مدقت امل لوأتم امإ امهنع هللا يضر سابع نبا لوق نأب بجاحلا نبا باجأ (۷)
 ءانثتسالا ىف لاصفنالا زوجي هنأ :ىنعي «هب رومأملا ىنعمب وأ «ةينلاب لاصفنالا زاوج

 ١ 20 .ىلاعت هللا ةئيشمب ءانثتسالا وهو «هب رومأملا
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 ِزاَوَج ىَلَع :ُدَئْكَألاَو ."0ِقاَمّثاب لطاب :ُقِرْعَتْسُمْلا ُءاَئْنَيْسإلا (ُةلَأْسَم)
 . ریال يِواَسْمْلا

(1) 

() 

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش /۲٠۴. بجاحلا عفر ۲۷١/۲. رصتخملا نايب :رظنا

 151/1١8 - ٠١۲ يربطلل نايبلا عماج . "8/7

 »10 ىهتنملا يف بجاحلا نباو . ۲ ماكحإلا يف يدمآلا : :مهنم ةعامج ىعدا

 عم ۷٤١/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا راشأو «هيلع عامجإلا رصتخملا يف انهو
 حرش يف يئارقلا هاكح ام ىلإ ذوذشلاب ۲١۹/۳ بجاحلا عفر يفو ‹عماسملا فينشت

 قلاط تنأ :لاق نميف ًالوق ىكح يسلدنألا ةحلط نبا نأ نم 744 ص لوصفلا حيقنت

 .هعفني ءانثتسا هنأ ثالث لإ د اال

 .قافتالا ىوعد مداصُي بيرغ اذهو» :؟09/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 الإ ةدحاو الإ اثالث قلاط تنأ :لاق نميف ىطانحلا نع ىعفارلا هاكح هجو هريظنو

 قرغتسملا هنم ءانثتسالاب - دحاولا وهو - ىنثتسملا لطبأ هنإف «ثالثلا عقي هنأ ةدحاو
 حصي ردق قرغتسملا نم لطبي :ليق ولو .قرغتسملا ءانثتسالا لامعإ ىلع لدف ؛هل
 :لاق اذإف .امهدحأ ءاغلإ نم ىلوأ وهو «نيمالكلل الامعإ كلذ ناكل «مالكلا هدعب

 .ها .«كلذب لاق ادحأ فرعأ ال ينكلو «نيتنث قلطت اذه ىلع ءاثالث الإ اثالث قلاط

 ىلع سيل قافتالا نأ قحلاو» ٠ ۳۲٤: ۳۲۳/۱ تومحرلا حتاوف بحاص لاقو
 اذإو ««يديبع الإ رارحأ يديبع» :وحن ردصلا ظفلب ءانثتسالا ناك اذإ لب «قالطإلا

 ءانثتسالا امأو ««يكيلامم الإ رارحأ يديبع» :وحن موهفملا يف هيواسم ظفلب ناك

 ء«ادشارو ءامناغو ءاملاس الإ وأ ءءالؤه الإ رارحأ يديبع» ك :امهريغب قرغتسملا

 .ها .«عنتمي ال :ةيفنحلا دنعف «ديبعلا نم لكلا مه مهنأ لاحلاو

 ١١١/۲. ىفصتسملا .158ص ةرصبتلا ١//581. ناهربلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظناو
 حيقنت حرش ٠٠٠/۲. يدمآلل ماكحإلا ۳۷/١. يزارلل لوصحملا .۸١٠ص لوخنملا
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠٠١/١. جاهنملا حرش يف جاهبإلا .145 ص لوصفلا

 ال يف ءانغتسالا ."54 _ ١“ تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ۲
 .۲۷۲/۲ رصتخملا نايب ۷٤۲/۲. عماسملا فينشت en بجاحلا عفر .ه۳۷ص

 «فورخ نبا هراتخاو «يفاريسلاو «ديبع وبأ لاق هبو «نييفوكلا رثكأ لوق وهو

 ينالقابلا يضاقلا يلوق لوأ وهو .ةلبانحلا نم هريغو لالخلا ركب وبأو «نيبولشلاو
 ال كلذ نإ :اولاقو ءنورخآ ركنأو» :لاق ثيح 1٤١/١ داشرإلاو بيرقتلا ىف
 عضوملا اذه ريغ يف انرصن دق انك نإو ءاندنع ىلوألاو هبشألا هنأكو ءزوجي
 .هأ 1. هزاوج

 لوخنملا 17١/5. ىفصتسملا 551/١. ناهربلا #/١51١. داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 عحرش .006/؟ يدمآلل ماكحإلا ."ا//# يزارلل لوصحملا .1588١ص ةرصبتلا .158ص
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 . هون هلم : يِضاَقْلاَو ٌةَلِباَتَحْلا ِتَلاَكَو

 رص ُدَدَعْلا ناک

(0 

(۳ 

(۳) 

 ْنِإ :َليِقَو . صاح رئكألا يِف ِهِعْنَمِب :اًضِنَأ يِضاَقْلاَو ْمُهْضْعَب َلاَقَو
 اد

 عماسملا فينشت ١158/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١٠٠ص ةدوسملا .*50/“

 .508/# رينملا بكوكلا حرش . ۲

 رثكأو «نوشجاملا نباو «فسوي يبأو ءهباحصأو هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لوق وهو

 نايح وبأو «ينييارفسإلا دماح وبأ هلقنو ءةغللا لهأ لوق هنأ ةريبه نبا ركذو .ةاحنلا

 8407 ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا هلقنو «ةرصبلا ةاحن نع «فاشترالا» هباتك يف

 ام وهو .نييرصبلا نم هريغو «هيوتسرد نبا لوق وهو «يرعشألا مامإلا نع هريغو
 ءانثتسا زاوج باب» ۱٤١/۳: داشرإلاو بيرقتلا يف لاق ثيح ىنالقابلا يأر هيلع رقتسا

 لاقف :بابلا اذه يف سانلا فلتخا :كلذ يف فالخلا فصوو هركذ مدقت امم رثكألا
 .اهمالك يف دوجومو «برعلل ةغل هنأو «كلذ زاوجب ءاهقفلاو نيملكتملا رثكأ

 دق انك نإو ءاندنع ىلوألاو هبشألا هنأكو ءزوجي ال كلذ نإ :اولاقو ءنورخآ ركنأو

 .«هزاوج عضوملا اذه ريغ يف انرصن

 ةرصبتلا ١۷١/١. ىفصتسملا ."4!ص ةلدألا عطاوق /١151. داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 دئاوفلاو دعاوقلا ۳۸/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٤٤/١. دمتعملا .158ص

 ۳٠۸/۳. رينملا بكوكلا حرش .184١ص ةدوسملا .555/9 ةدعلا .50”ص ةيلوصألا

 يف هنكلو «يواسملا ءانثتسا ٠٤١١/١ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا ركذي مل
 زاوج باب» :لاق ثيح رثكألا ءانثتسا ركذو .ًاضيأ هعنمي هنأ ىلع لدي ام هلئالد ءانثأ

 :كلذ يف فالخلا فصوو هركذ مدقت امم رثكألا ءانثتسا

 ةغل هنأو «كلذ زاوجب ءاهقفلاو نيملكتملا رثكأ لاقف :بابلا اذه ىف سانلا فلتخا

 هبشألا هنأكو ءزوجي ال كلذ نإ :اولاقو «نورخآ ركنأو .اهمالك ىف دوجومو «برعلل
 .ها .«هزاوج عضوملا اذه ريغ يف انرصن دق انك نإو ءاندنع ىلوألاو
 الإو «ةعست الإ ةرشع :لثم رثكألا ءانثتسا زجي مل ًاحيرص ددعلا ناك نإ :موق لاقو
 ام رثكأ سيكلا يف ام ناكو ءينالفلا سيكلا يف ام الإ مهاردلا هذه ذخ :لثم زاج

 ىلع دضعلا حرش .۲۷۳/۲ رصتخملا نايب .551/# بجاحلا عفر :رظنا .يقابلا يف
 740/9 عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم ١78/7 رصتخملا

 هذه يف فالخلا نأ ىلإ راشأ يرزاملا نأ ۲۹۲/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ركذ

 رذتعا مهضعب نأو «يظفل فالخلا نأ ىلإ يرزاملا راشأ» :لاق ثيح «يظفل ةلأسملا

 -يف برعلا لامعتسا يف فلاخ امنإو ءمكحلا يف فلاخي مل هنأب رثكألا يف عناملا نع

 ١1م



 َنِب َكَعَبْلا ِنَم ألا ناَطْلُس ْمِهِيَلَع َكَل سيل ياَبِع نإ :اَمَل
 َتْضَرَح ول و] سالا دَئكأ امو :ليِلَدب ؛ُدَتْكأ ؛َنوُراَغْلا»هَو .''"4َنيواَعْلا
 ْنَم ل ! ٌمِئاَج گلو :اًضِيَأَو , “لوا 7 وا 9 ا "7" 4[نيِنِم َنيِنِموُمَب

 205 :َلاَق ْوَل هنأ ىَلَع '"””[اوُقَعَتا] راضنألا اه َءاَهَقُم َّنِإَف اَضْيَأَو 0
 .ًةَداَع ِهْيَلَع اوُقَتا اَمَل ُمُروُهظ ًالْوَلَو . مر الإ همر ْمَل ًةَعْسَي الإ ةر
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 لباق موصخلا هب كسمت امو «لقألا نم رثكألا ءانثتسا لمعتست مل اهنأ ىأرف «كلذ

 طقسي الف «هلمعتست مل نإو برعلا نكل «برعلا ةغل يف مكح هب تبثي الف ءليوأتلل
 «كلذ حصي :لاقف «يسارهلا اًيِكلإ حرص كلذبو «هريغو رارقإلا يف ءانثتسالا مكح

 رثكأ ءانثتسا موق زاجأ :ةاحنلا ةمئأ نم باشخلا نبا لاق اذكو «ةغللا يف عقي مل نكلو

 اذهلو ءاهنم فصنلا نود ناك ام الإ ىنثتسي نأ اوزيجي ملف نورخآ عنمو «ةلمجلا

 سيل لوألاو «هيلع قافتالا عقو دقو «عامسلا ءاج هبو «ةيبرعلا .سايق دهشي لوقلا
 'دقف هنم طبنتسا وأ اعامس هيف ىعدا نمو ءهعنمي رخآلا نكلو «لوقعملا يف ليحتسمب

 .ها.؛هل لصأ ال ام ىعداو أطخأ
 ٤١. ةيآلا رجحلا ةروس

 ريثك نبا ريسفت .۱۹۲/۳ فاشكلا ريسفت 58/٠١. نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 01/١5. ريونتلاو ريرحتلا .405/؟ ناسحلا رهاوجلا 01/١4. يناعملا حور .4
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 *١٠١. :ةيآلا فسوي ةروس

 راونأ .58/4 ريثك نبا ريسفت .45/# فاشكلا ريسفت .۲۷۱/۹ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 .51/1 ريونتلاو ريرحتلا ۲۲٠/۲. نيلالجلا ىلع يواصلا ."”5 ص يواضيبلل ليزنتلا
 .«يواسملاف» لدب «يواسملاو» ش ءأ :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىلوأ» لدب «الوأ» أ : يف

 ينإ « يدابع اي» :لاق لجو زع هبر نع هيوري اميف لك يبنلا نع هنع هللا يضر رذ يبأ نع

 نم الإ لاض مكلك «يدابع اي. .اوملاظت الف ًامرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمرح
 .مكمعطأ ينومعطتساف ٠ «هتمعطأ نم الإ عئاج مكلك .يدابع اي .مكدهأ ينودهتساف ‹ هتیده

 مامإلا هج ا هلوطب ثيدحلا «...مكسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ راع مكلك «يدابع اي

 ١1١9454/4. (88) ثيدح ملظلا ميرحت باب «بادآلاو ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم
 15١. .184/8 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ٠١۸/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «751/# بجاحلا عفرو ۰۲۷۲/۲ رصتخملا
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 نذل ؛عْنَمْلاِب بيج يجأَو .هرجآ ىَلِإ ُهْعْمَم ُهْعْنَم ٍليِلَّدلا "0ىَضَمْقُم :2”لقألا

 . عبس ا مس َوَلَو جارخإلا َدْعَب َداتْسِإلا

 َبيجأَو . ُكيِكَر تنم ,(مَمْرِد َتْلُكَو َفْضِنَو َةَعْسَت الإ م ٌةَرَشَع١ :اوُلاَق

 اًقِتاَدَو “افاد الإ ٍةَرْشَع» اك [باذ01 / ."هَتَكِص ْعَنْمَي آل ُهَحاَبْقِتْسا دأب

 .(َنيِرْشِع ىلإ

 “واول ب 57 مج دعب َدْعَب ٌءاَنْيَس اًنثيسالا (ةَلأْسَم)

 .«لقألا» لدب «لقألاو» أ :ىف )١(
 نايب :رظنا .رثكألاو يواسملا نود لقألا ءانثتسا زاوجب نولئاقلا يأ :«لقألا»و
 .756/# بجاحلا عفرو ۲۷٦/۲ رصتخملا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىضتقم» لدب «اضتقم» أ :يف (۲)
 لاق .هلصأ نم حابقتسالا عنم نم يناعمسلا نبا هركذ ام يضاقلا باوج يف نسحألاو (۳)

 وه امنإو ءمّلسم ريغف حابقتسالا ىوعد امأو» :"48ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا
 .7557/* بجاحلا عفر :رظناو .. «حابقتساب سیلو ءانثتسا

 نم تابح ىنامث هنزو ةيضفلا دوقنلا نم برض :قيناودو «قناود :هعمج :قنادلا )٤(

 نم :يقيناودلاو .غ ٤۹١ ٠ = اهنم لاطتسا امو سأرلا ةعوطقم ةئلتمم ةلرُع ريعشلا
 .روصنملا رفعج وبأ ىمس هبو «ةلماعملاو باسحلا ىف ىصقتسا
 ءاهقفلا ةغل مجعم ۲۹۸/١. رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل طيسولا مجعملا :رظنا
 .454 ٦۲۰ص

 .ًاقافتا اهيلإ عجري هنإف ؛ةريخألا ةلمجلا ىلإ ءانئتسالا دوع يف فالخ ال (©)

 هلوق يف امك طقف ىلوألا 8 هدوع ىلع ليلدلا ماق اذإ ًاعطق ىلوألا ىلإ هدوع يف الو
 ةقدص الإ ةقدص هسرف يف الو «هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع
 .طقف ىلوألا ىلإ دئاع ءانثتسالا نإف «رطفلا
 هلوق يف امك طقف ةريخألا ىلإ هدوع ىلع ليلدلا ماق اذإ ةريخألا ىلإ هدوع يف الو

 ةملسم ةيدو ةنموم ةبقر ريرحتف نموم وهو مكل ودع موق نم ناك نإفا :ىلاعت
 ةيدلا وهو روكذملا برقأ ىلإ عجار وهف .[47؟ :ءاسنلا] «اوقدصي نأ الإ هلهأ ىلإ

 نيذلا ءازج امنإ#» :ىلاعت هلوق يف امك عيمجلا ىلإ هدوع ىلع ليلدلا ماق اذإ اميف الو
 مهيديأ عطقت وأ اوبلصي وأ اولتقي نأ اداسف ضرالا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي

 ةرخآلا يف مهلو ايندلا يف يزخ مهل كلذ ضرالا نم اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو

 - .عيمجلا ىلإ عجار ءانثتسالا نإف .["5 - ۳۳ :ةدئاملا] (اوبات نيذلا الا * ميظع باذع

۸۰۹ 
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 ىِضاَقْلاَو ٌنيِلاَرَعْلاَو . ةَريجألا ىَلِإ ُةَيِفَنَحْلاَو ."”7ةَيِعِفاَشلا ِتَلاَق 2: r ۹ f تسليم lye ت 0

 نيذلاو# :ىلاعت هلوق يف امك «عيمجلل ءانثتسالا دوع نكمأ اذإ اميف فالخلا امنإو

 مهل اولبقت الو ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتاي مل مث تانصحملا نومري
 دئاع ءانثتسالاف ١[. 4 :رونلا] (اوبات نيذلا الإ * نوقسافلا مه كئلوأو ادبا ةداهش

 هدوع ىفو «ىبعشلل ذاش يأر ىلع الإ ءًاعطق دلجلا ىلإ دئاع ريغ ءًاعطق نيقسافلا ىلإ
 ا .فالخ ةداهشلا ىلإ
 يدمآلل ماكحإلا .۲۲ص عمللا .١٠٠ص لوخنملا ۱۷٤/١. ىفصتسملا :رظنا

 يناسملتلا نبال ملاعملا حرش. ١157/5. جاهبإلا .58"5/# بجاحلا عفر .

 فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ۱۸/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١/.
 .7817/؟ عماسملا

 .«ةيعفاشلا تلاق» لدب «يعفاشلا لاقو» أ :يف

 .ةيكلاملا ةعامج ىلإ هازعو ۲۸۳/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هاضترا يذلا وهو

 لوصألا سئافن يف يفارقلا لقنو .٤۸ص لوصحملا يف يبرعلا نبا هححص امك
 عيمج ىلإ هدوع :كلام بهذم» :هلوق ناهربلا حرش يف يرزاملا نع ٨8

 رهاظلا وهو «كلامل ۱۲۹ص لوصألا ىف هتمدقم ىف راصقلا نبا هبسنو .«لمجلا
 هنأ ىلع ۱۸٠/٠١ نآرقلا ماكحأ عماج يف يبطرقلا صنو .هباحصأ بهذم نم
 .هباحصأو كلام ىلإ "44ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هبسنو .كلام بهذم

 مداصُي بيرغ اذهو .ةفينح يبأ ىلإ ٠٤١/١ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا هبسنو

 .مهمامإ نع ةيفنحلا لقن
 ىطيقنشلا يولعلل دونبلا رشن 144/١. يطيقنشلا نيمألا دمحمل دورولا رثن :رظناو

 .84/5 نايبلا ءاوضأ .184/14 ريونتلاو ريرحتلا .44ص يتالولل دودولا حتف ١/.
 .ه6/8 ريثك نبا ريسفت
 ينيوجلل ناهربلا ."4/؟ ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه يف ةيعفاشلا بهذم رظنا

 ماكحإلا .4"/# يزارلل لوصحملا .177ص ةرصبتلا ۱۷۷/١. ىفصتسملا ١/5
 .؟55/# بجاحلا عفر 448/١. يناسملتلا .نبال ملاعملا حرش ٠٠٤/١. يدمآلل

 ءانثتسالا نأ :اندنع راتخملا» :لاق ثيح 447/١ ملاعملا يف يزارلا رخفلا هراتخا

 ثيح ٤٤/١ لوصحملا ىف هيلإ لامو .«ةريخألا ةلمجلاب صتخم لمجلا بيقع روكذملا

 لقتني مل هنأ رهاظلا نأل ؛ةريخألا ةلمجلاب ءانثتسالا صاصتخا :انهاه رهظألاو» :لاق
 نم هضرغ مَن دقو الإو اهسفنب ةلقتسم ىرخأ ةلمج ىلإ اهسفنب ةلقتسملا ةلمجلا نم
 نم هدوصقم مَن دق نكي مل لمجلا عيمج ىلإ ًاعجار ءانثتسالا ناك ولو «ىلوألا ةلمجلا
 :4ه/# لوصحملا يف لاق ثيح ةرظانملا يف فقوتلا راتخا مث .«ىلوألا ةلمجلا

 -ىنعمب ال ؛فقوتلا انرتخا :ةرظانملا اندرأ اذإ انكل ؛قح ميسقتلا اذه نأ :فاصنإلاو»

 6٠م
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 رايتخا وه اذهو ؟اذام ةغللا يف همكح ملعن ال انأ ىنعمب لب «كارتشالا ىوعد
 .ها . «يضاقلا

 ةلزتعملا نم ةعامج نع هلقنو ۹٠ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لاق ةيفنحلا لوقبو
 .ها.«ىوقألا وهو» :هنع لاقو

 رحبلا يف يشكرزلا هلقنو «ةيرهاظلا نع ٠٠٠/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ هلقنو
 ءيسرافلا يلع يبأو «يخركلا نسحلا يبأو ءيرصبلا هللادبع يبأ نع ۳٠١/١ طيحملا
 مامإلا لاقو» :لاق ثيح فلسلا ةمئأ نم ةعامج نع ٥٥/٩ هريسفت يف ريثك نبا هلقنو
 ىقبيو «ةبوتلاب قسفلا عفتريف «طقف ةريخألا ةلمجلا ىلإ ءانثتسالا دوعي امنإ : ةفينح وبأ
 «يعخنلا ميهاربإو «حيرش يضاقلا :فلسلا نم هيلإ بهذ نممو دب ةداهشلا دودرم
 : كاحضلاو يبعشلا لاقو .رباج نب ديز نب نئمحرلادبعو «لوحكمو «ریبج نب ديعسو
 لبقت ذئنيحف ءناتهبلا لاق دق هنأ هسفن ىلع فرتعي نأ الإ بات نإو هتداهش لبقت ال
 .هأ .«هتداهش

 ٠٠١/١. صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ :يف ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم رظناو
 _ ۳۰۲/۱ ريرحتلا ريسيت ."5١ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .؟١/598 يسخرسلا لوصأ

 ٠6” ريبحتلاو ريرقتلا ۱/ .55 ۰۳۱٤تومحرلا حتاوف ١/87.

 ا لطب اذإ هنأ :ةيفقاولا ةجح» :79١ا//5 ىفصتسملا يف يلازغلا لاق
 ءامهنم دحاو لك لمعتست برعلا انيأرو ءمكحت دحاو لك نأل ؛صيصختلاو
 نا الإ ةلاحم ال فقوتلا بجيف ؛زاجم رخآلاو ةقيقح امهدحأ نأب مكحلا نكمي
 .«قحألا وه اذهو .رخآلا يف زاجم امهدحأ يف ةقيقح هنأ ةغللا لهأ نم رتاوتم لقن
 .١15١ص لؤخنملا رظناو ها

 اذه مكح يف سانلا فلتخا دقو» “/١45: داشزإلاو بيرقتلا يف ذ يضاقلا لاقو
 .مالكلا نم لمجب لصتملا ءانثتسالا
 يعفاشلاو كلام باحصأ نم ءاهقفلاو نيملكتملا نم مومعلاب نيلئاقلا نم ءامهدلا لاقف
 نأ الإ مدقت ام عيمج ىلإ عج جار هنإ لج ريق قاس يآ نع لق ال فتح أو
 .ضعبلا ىلع هرصق بجيف ؛ليلد كلذ نم عنمب
 بجي هنإ :ةيردقلا نم تباونو «يخركلا :مهنم ةفينح يبأ باحصأ نم موق لاقو
 .طقف لمجلا نم هيلي ام ىلع هلمح

 .«كلذ يف فقولا بابلا اذه يف هراتخن يذلاو .هركذنس ام ىلع مهنم قيرف لك دمتعاو
 .هأ

 لوصحملا يف لاق ثيح ةرظانملا يف يلازغلاو يضاقلا لوق يزارلا رخفلا راتخاو
 -ال ؛فقوتلا انرتخا . :ةرظانملا اندرأ اذإ انكل ؛قح ميسقتلا اذه نأ :فاصنإلاو» ۳

 ١م
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 “میو َالِإَو « ضرع يف ِنْيكِرَتْشُم

 29 ءيِمَجْلِل ُلاَصتإلاَو ءةَريِخَألِلَف «ٌعاطِقْنالا َرَهَظ ْنِإ :ٌراَمْخُمْلاَو

 رايتخا وه اذهو ؟اذام ةغللا يف همكح ملعن ال انأ ىنعمب لب «كارتشالا ىوعد ىنعمب

 .هأ . ؛ىضاقلا

 ام ىردي الف «ةغللا يف هلولدمب ملعلا مدع ىنعمب يلازغلاو يضاقلا دنع فقولاو
 حرش .780/؟ رصتخملا نايب .15/؟ جاهبإلا .40/ يزارلل لوصحملا :رظنا .همكح .

 .765/؟ عماسملا فينشت .157/7 جاهبإلا .۱۳۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .«فيرشلاو» لدب «فيرشلا» ش ءأ :ىف

 ءانم يلازغلاو يضاقلا بهذ هيلإو :فقوتلا» :15/8 جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق
 :مامإلا لاقو ءةغل هلولدمب ملعلا مدعل ؛فقوت يضاقلا نأ الإ ةعيشلا نم ىضترملاو

 ىلإ هدوع نيب ًاكرتشم هدنع هنوكل ؛فقوت ىضترملاو «ةرظانملا يف هراتخن يذلا هنإ

 .ها.؛طقف ةريخألا ىلإ هدوعو «لكلا

 ىسوم نب ميهاربإ نب دمحم نب ىسوم نب نيسحلا نب يلع :وه فيرشلا -
 نب نيسحلا نب نيدباعلا نيز يلع نب رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا
 ناك «ءيضرلا فيرشلا وخأ وهو ءمساقلا وبأ .ىضترملا فيرشلا .بلاط يبأ نب يلع

 .هقفلا لوصأو رعشلاو بدألاو مالكلا ملع يف امامإ ناكو «نييبلاطلا بيقن مساقلا وبأ

 نمو .ريبك رعش ناويد هلو «نيدلا لوصأ يف ةلاقمو «ةعيشلا بهذم ىلع فيناصت هلو
 ءلوصألا يف «ةريخذلا»و ءوحنلاو ةغللا يف «رردلا ررغلا» ىضترملا تافنصم
 «ىنج نبا ىلع ضقنلا» باتكو «بابشلاو بيشلا»و ءهقفلا لوصأ ىف «ةعيرذلا»و
 خيرات :يف هتمجرت رظنا .دادغبب ه١۳٤ ةنس يفوت .ةرعش ناويد»و «لايخلا فيط»و

 تاقبطو لازتعالا لضف .705/# ةاعولا ةيغب .5905/# بهذلا تارذش 407/١١. دادغب
 .”8*ص ةلزتعملا
 .«نيسحلا وبأ» لدب «نيسحلا وبأو» أ :ىف

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ىلوألا نع» لدب «لوألا نع» ش ءأ :يف
 .19/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2718/7 رصتخملا نايبو «758/# بجاحلا
 .548:- 545/١ دمتعملا يف هلوطب ةلأسملا هذه يف يرصبلا نيسحلا يبأ لوق رظنا

 يف امك ؟عيمجللف» أ :يفو .رهاظ فيرحت وهو .«عيمجلل» لدب «عمجللا ش :يف
 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو «عيمجلل» لدب ۳۹/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 .۲۷۸/۲ رصتخملا نايبو ۲۹۸/۳ بجاحلا
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 ىف َكِلَذ َّنأب َبيجأَو . َرْمُمْلاَك َدَدَعَتْمْلا ُرِّيَصُي فطعلا : هّيِعِفاَشلا . EF م 2 ")ل ۹د لم و 9 ر ت

 ءاهلبق امع ةعطقنم ةريخألا ةلمجلا نأ ةنيرقب رهظ اذإ هنأ بجاحلا نبا دنع راتخملا
 ءامهنم ءيش رهظي مل نإو .عيمجللف ءاهلبق امب ةلصتم اهنأ رهظ نإو .ةريخأللف
 ىلع دضعلا حرش .558/“ بجاحلا عفر 6 رصتخملا نايب :رظنا .فقولاف
 - ۱۳۹/۲ رصتخملا

 :هلوقب ۲۸/١ بجاحلا عفر يف اهيف ءاملعلا لاوقأو u هذه يكبسلا نبا صخل
 :ةثالث اهيف بهاذملا لوصأو «لئاسملا تاهمأ نم ةلأسملا هذه نأ ملعاو»
 ٠ يضاقلا يأر وهو «يردي ال ىنعمب امإ فقولاو ءطقف ةريخألا وأ ‹ عيمجلا ىلإ دوعلا

 .«اهيلع موحيو اهيلإ دئاع بهاذملا هذه ىوس امو «فيرشلا يأر وهو كارتشالا وأ

 .ها

 امأو» :"ه8ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاق .ليلدب مهبهذمل ةيعفاشلا جتحا
 ضعب ىلع اهضعب فطع يتلا لمجلا نإ :يعفاشلل هوبسن امبرو باحصألا لاق :انليلد
 ةفلتخملا ءامسألا يف فطعلا واو نأل ؛ةدحاولا ةلمجلا ىرجم يرجي «فطعلا واوب
 :مهلوق نيب ةغللا لهأ دنع قرف الو «ةلئامتملا ءامسألا يف عمجلا واو ماقم موقت
 مهتم ٌلاوطلا الإ برعلا مركأ»

 قرف ال كلذكو .«مهنم لاوطلا الإ ٌناطحقو ءةعيبرو ءّرَضُم مركأ» :مهلوق نيبو
 ءميمت ونبال :مهلوق نيبو «َلاوطلا الإ ًاميمتو «ةعيبر ينب برضا» :هلوق نيب مهدنع

 ٌفرصنا ةدحاولا ةلمجلاك عيمجلا راص اذإو . «مهنم لاوطلا الإ مهوبرضا ةعيبرو

 يناسملتلا نبال ملاعملا حرش :يف ةيعفاشلا ةلدأ رظناو ها .«لكلا ىلإ ءانثتسالا
 ۱١٤/۲. جاهبإلاو . ١

 ىف ال تادرفملا ىف وه امنإ درفملاك ددعتملا لعج :يأ كلذ نأب بجاحلا نبا باجأ
 ىلع دضعلا حرش .۲۸۴/۲ رصتخملا نايب .177/ بجاحلا عفر :رظنا .لمجلا
 .دعسلا ةيشاح عم ١50/7 ١5١ رصتخملا

 يف نيمرحلا مامإ نم بجاحلا نبا هذخأ امنإو .يدمآلا مامإلا هركذي مل باوجلا اذهو
 تسيلو ءاهسفنأب لقتست ال يتلا دارفألا يف يرجي امنإ» :لاق هنإف 554/١ ناهربلا
 ىلع مالكلا لمتشا اذإ امأف .«ارمعو ًاديز تيأر» :لئاقلا لوقك .اهدارفناب ةدوقعم ًالمج
 ءاضتقا ليختي فيكف «ةدافإلاب تلقتسال اهيلع توكسلا ردق ول ةلمج لكو «لمج
 ؟ اهيف كيرشتلا واولا

 .ها .ةأتابثإ اهضعبو .ًايفن اهضعب نوكي دقو ءاهب صاخلا اهانعم ةلمج لكلو
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 َءاَش نإ ٌتْيَرَض لَو ُتْئِرَش آلَ ُتْلَكأ آل ل وّنلاَو» :َلاَق ول : اولا

 ْنِإَو .َساَيِقُف وب َّقِحْل نق ٍءطْرَش هاب َبيجأَ . عيِحَجْلا ىلإ داع ا 50ه

 : يهو «لاصّتالا ٍةَئيِرَمِلَ ؛مّلُس ْنِإَو ُهُمِيِدُقَت ردم طْدَّشلا ن :قْرَمْلاَق ٠ لس

 . عيِمَجْل ىَلَع ْنيِمَيلا

 لو .ٍِلاَصتالا ةئيرَق َدْنِع :اَئلُك . جهم َناَكَل ءَردُك ول :اوُناَق
O 90  

 عيمَجلا ّنِم «اڏگ 0 ٍناَكْمِإ م لوطا

 ُبِجوُت آل ُهُتيِجالَص :اَنْلُق مل مُقحت طفت «ُحِلاَص :اوُناَق
 كمل عْمَجْلاَك هيف هَر 08

 .عيِمَجْلِل َناَك هةَّنِس لإ ٌةَسْمَحَو ٌةَسْمَح َنَلَع 5 : لا رَ :اوُناَق

 . “ةماًمْسالِلَك اًضْيَأَو .ُتاَدَرْفُم : "ا

e 
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 نأ «تادرفملا» ب دصق هنأ هنم رهظيو» :77/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق =

 :لثم دفي مل هيلع توكسلا ردق ولو ءهسفنب لقتسي ال تافوطعملا نم لك نوكي

 «هسفنب لقتسي ال «نييلوصألا» نإف ؛«اوقسفي نأ الإ نييلوصألاو ةاحنلاو ءاهقفلا مركأ»

 مركأو» :هلوق نإف ««نييلوصألا مركأو «ةاحنلا مركأو «ءاهققلا مركأ» :فالخب

 .ةدافإلاب لقتسي ال هيلع توكسلا ردق ول ديفم «نييلوصألا

 الإو «قافتالاب عيمجلا ىلإ اهيف ءانثتسالا عجري تادرفملا نأ :باوجلا اذه ىضتقمو

 .ها .«هركذ ام هل تأتي مل عازنلا لحم لحم نم تناك ولف

 .«ىلاعت» ةدايزب .«ىلاعت هّللا ءاش نإ» أ :يف )١(

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو . «ًانجهتسم» لدب «ًاحبقتسم» ش ءأ :يف (۲)

 ١160/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲۷٤/۳ بجاحلا عفرو ۴
 .«ولو» لدب «نإو» أ :ىف (۳)

 .2(نِم» لدب «ىف» أ : ىف عه

 .ش :نم ةطقاس ؛عيمجلا» ةظفل )0(

 دضعلا حرشو 2785/6 رصتخملا نايب يف امك «ش ءأ :نم طقاس «هلا فرح (0)

 ۲۷٤/۳. بجاحلا عقر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو 5

 .رهاظ فيرحت وهو .«انلق» لدب «انل» ش :يف (۷)

 لدب .150/5 دضعلا حرشو 2747/5 رصتخملا نايب يف امك «ةماقتسالل» ش ءأ :يف (۸)

 /۲۷٤. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةماقتساللف»
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 ِليِلَدِل :اَنلُق . فاما ٍدْلَجْلا ىَلِإ ْعِجْرَي ْمَل ٍفْذَمْلا يآ ی ْمَصْخُمْلا
 . ِهِرْيَغ ىلإ داع كرد ؛ ٌيِمَدآلا ن رهو

 ني :انْلُق .“ريجألل «(ِنْيتْنا الإ َةَعب َةَعَْرَأ ب الإ ٌةَرَشَع 9 ء يلع درسا ٠ :اوُلاَق
 ع
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 ْوَلَو . ىلا ُبَوْقَألا َناَكَف ؛رّذَعَّتلِل ؛اَضْيَأَو اکرم اًضِئَأَو ,؟ٌفطَعْلا

 . انْ اإ نينا اإ [1/44] / ٌةَرَشَع» : لم لوألا عَ رَّذَعَت

 ٍةَباَتَمِب بب ُعيِمَجْلا َنْكَي ْمَلْوَل :اَمْلُق .ٍتوُكّملاَك ٌةَلِئاَح ُةَيِناَّنلا :اوُلاَق

 َعَم َنيِقَي آل :اَنْلُق ."”كوكشَم ُعْفّرلاَو نيف ٌديِقَي قي یو ألا مكُح :|

 .ليِلَدب ِزاَوَجْلِل ٍ؛َكِلَذَك ديِجألاَف ٍ:اًضْيَأَو کل 0

 َّوُه ِهيِلَي اَمَو «لقألاب ُد َدِّيَمَتَيَف ءهِلالَقَتْسا مَدَعِل ؛ٌعِجْرَي اَمَّنِإ :اوُلاَق

 .ٌليِلَد َماَق ْوَل اَمَك ٠ ءعيِمَجْلِل ُهُعْضَو َنوُكَي نأ ُروُجَي :اَنْلُق .ُنَّمَحَتْمْلا

 وأ (ِهِتَقيِقَحِب ٍلْهَجْلِل :اَنْلُق . ةاَهفَيْسالا َنّسَح س : “لار رتشالاب لباَقْلا

 .ةريخألا ةلمجلاب ءانتسالل صصخملا يأ )١(

 ةنيرق دوجول ؛دلجلا ىلإ عجري ال فذقلا ةيآ يف ءانثتسالا نأ ىلع اعيمج ءاملعلا قفتا (؟)

 .ةبوتلاب طقسي ال كلذك ناك امو «ىمدألا قوقح نم فذقلا دح نأ :يهو «كلذ ىلع
 ."١؟ ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .۴۲٠ص يناسملتلا فيرشلل لوصولا حاتفم :رظنا
 يف فالتخالا رثأ ٤۳۲/۲. لوسلا ةياهن .۲۸۸/۲ رصتخملا نايب .؟78/# بجاحلا عفر

 54٠. ص ءاهقفلا فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا

 .ش ءأ :نم طقاس 4هل» فرح (۳)

 .«ريخألل» لدب «ةريخألل» ش :يف (5)

 .«ىلوأ برقألل ناكف» ش :ةرابع ()

 .«ىلوألا» لدب «لوألا» ش :يف (5)

 عفرلاو «نيقي ىلوألا مكح» :ًاعبار :اولاق» :545/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۷)

 لبق ام ىلإ دوعي الف «كشلاب لازي ال نيقيلاو ءطقف ةريخألل هنوك زاوجل ؛«كوكشم
 ها (ْمِهِهَبُش هجوأ يدنع اذهو .ةريخألا

 ىضترملا فيرشلا وه (۸)
 -واولاب ةفطاعتملا لمجلا دعب عقاولا ءانثتسالا نوكب لئاقلا ىضترملا فيرشلا جتحا ()

A\o 



 ."ياَمِيْحالا عْفَرل
 مدع :ٌلْضَألاَو :اًئْلُق . '"ُةَقيِقَحْلا : ٌلْضَأِلاَو «ٌقالطإلا ص :اوُلاَق

 . 0كاَريْشالا

 ns © ركلابو ىف ِتابثإلا َنِم ُءاَتْيْسالا (ةلأْسَم)

(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

 ةدارإ نع ملكتملا نم ماهفتسالا نسحي هنأ عيمجلا ىلإو ةريخألا ىلإ هدوع نيب ًاكرتشم
 .كارتشالا ليلد وهو .عيمجلا ىلإ وأ ةريخألا ىلإ دوعلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۷۸/۳ بجاحلا عفر .۲41/۲ رصتخملا نايب :رظنا

۲ 

 نوكي نأ زاوجل ؛كارتشالا ىلع لدي ال ماهفتسالا نسح نأب بجاحلا نبا باجأ

 مهفتسيف ؛يزاجملاو يقيقحلا هموهفمب ملعلا مدعل : يأ ‹ هتقيقحب لهجلل ؛ماهفتسالا

 يف ةقيقح ناك نإو هنإف .لامتحالا عفرل ؛ماهفتسالا نوكي نأ زوجي :ًاضيأو .ملعيل

 .زاجملا قيرطب ادارم رخآلا نوكي نأ لمتحي هنكل ءامهدحأ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۷۸/ بجاحلا عفر .741/7 رصتخملا نايب :رظنا
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 واولاب ةفطاعتملا لمجلا دعب عقاولا ءانثتسالا نوكب لئاقلا ىضترملا فيرشلا جتحاو
 دوعلا ةدارإ عم ءانثتسالا قالطإ حصي هنأ عيمجلا ىلإو ةريخألا ىلإ هدوع نيب اكرتشم .

 نوكيف ءامهيف ةقيقح نوكيف ؛ةقيقحلا قالطإلا يف لصألاو .ةريخألا ىلإو عيمجلا ىلإ

 ىلع دضعلا حرش .۲۷۸/۳۴ بجاحلا عفر .۲۹۱/۲ رصتخملا نايب :رظنا .اكرتشم .

 رضتخملا ٠٤١/١.

 يف ةقيقح هنوك ىلع لمحيف ءلصألا فالخ كارتشالا نأب بجاحلا نبا باجأ
 .كارتشالا نم ريخ هنكل «لصألا فالخ ناك نإو زاجملاو .رخآلا يف ًازاجم ءامهدحأ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .778/# بجاحلا عفر .۲۹۱/۲ رصتخملا نايب :رظنا

1/۲ 

 ىلع هحرش يف دضعلاو ء1 ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا : مهنم ةعامج لقن

 نأ ىلع قافتالا :مهريغو ۳۸۷/١ جاهنملا حرش يف يناهفصألاو ٠٤١/١ رصتخملا

 نيدلا يفص لاق امك هيف راج فالخلا لب .كلذك سيلو .يفن تابثإلا نم ءانثتسالا

 ۷٤۹/۲. عماسملا فينشت .169/7 جاهبإلا .۲۸۹/۳ بجاحلا عفر :رظنا .هريغو يدنهلا

 يققحم نم ةفئاط لاق هبو «ةرصبلا ةاحن بهذم وهو .تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا : يأ

 .يسوبدلا ديز يبأ يضاقلاو «يناولحلا ةمئألا سمشو .يودزبلا مالسإلا رخفك ةيفنحلا

 .ةيكلاملاو ءةلبانحلا روهمج لوق وهو

۸۱1٦ 



 هلِإ ال١ نكي ْمَل نكي ْمَل ْوَل :اًضِيَأَو ءُلْقَكلا :ائَل .©'ةَميِنَح يبأل اَنالِخ

 1 إال

(1) 

 م
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 .اًديِحْوَ “ل

 ملعا» :9*/؟ قورفلا يف يفارقلا لاق .ناميألا ةدعاقلا هذه نم اونثتسا ةيكلاملا نأ الإ

 هتدعاق هذه «ناميألا ريغ ىف تابثإ ىفنلا نم ءانثتسالا نأ هللا همحر كلام بهذم نأ

 .ها .«تابثإب سيل يفنلا نم ءانثتسالا نأ :ناميألا يف هتدعاقو ءريراقألا يف
 "5١ص لوصألا نازيم .517/5 يدمآلل ماكحإلا ."94/# يزارلل لوصحملا :رظناو

 ريرحتلا ريسيت ٠١١/١. يودزبلا نع رارسألا فشك 5/١!4. ملاعملا حرش ۷

 دضعلا حرش . 10۸/۲ جاهبإلا .۲۹۲/۲ رصتخملا نايب .۲۸۹/۳ بجاحلا عفر 70

 ٤١١/۲ لوسلا ةياهن .17١/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠٤١/١. رصتخملا ىلع

 .15١؟ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت .۳۲۷/۳ رينملا بكوكلا حرش .477 -

 5١١١/8. لوصألا سئافن .١٠1«ص ةدوسملا .١15١ص يلعبلا رصتخم

 : ۲۹۲/۲ رصتخملا نایب ققحم نع ًالقن - رصتخملل هحرش يف يتربابلا مامإلا لاق

 نمو «يفن تابثإلا نم هنأ هنع لوقنملا نإف .رظن ةفينح يبأ نع لقنلا اذه ةحص يف»
 1 .ها .«هترابعب ال هتراشإب هنكل «تابثإ يفنلا
 ۲ - 451١/5 لوسلا ةياهن حرشل لوصولا ملس يف يعيطملا تيخب خيشلا لاقو

 رخف مامإلا :مهنمو ةيفنحلا نم ةفئاطو «ةلبانحلاو ءةيكلاملاو «ةيعفاشلا روهمج :لرقأ»

 نيققحملا نم مهريغو ديز وبأ مامإلا يضاقلاو «ةمئألا سمش مامإلاو ءمالسإلا

 » :لاق ول» :ةيادهلا يفو .تابثإ ىفنلا نمو «ىفن تابثإلا نم ءانثتسالا نإ :نيلئاقلا
 .ديكأتلا هجو ىلع تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا هنأل ؛قتع .«رح الإ تنأ

 نايبل وه امنإو «توكسم وه لب ءًتابثإ الو ًايفن ال هيف مكح ال هنأ ىلع ةيفنحلا رثكأو
 يف ةيفنحلا فالخ نأ نم ةيعفاشلا هلقن امف .هتالوانتم نم هادع ام ىلع ردصلا مكح نأ

 امل اقباطم سيل «هيلع قفتمف ايفن تابثإلا نم هنوك امأو ءطقف ًاتابثإ يفنلا نم هنوك

 حرشب 1/9( عماوجلا عمجأ يف لاق كلذلو ؛نيهجولا يف فالخلا نم مهنع تبث

  هحراش لاق .«ةفينح يبأل ًافالخ .سكعلابو «تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو» : (يلحملا

 .ها .«طقف لوألا يف :ليقو ءامهيف» : - يلحملا يأ

 عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاحو .۲۸۹/ بجاحلا عفر :رظناو

 .ينيبرشلا تاريرقت مم ۲

 ءانثتسالاو» :يكبسلا نبا لوقل هحرش دنع ۷٤۹/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو
 نبا يأ - فنصملا ىرجأ اذهلو :«ةفينح يبأل ًافالخ .سكعلابو «تابثإ يفنلا نف
 كوكشم فالخلا ام رخأو «ققحم هيف فالخلا ام مدقو «نيلاحلا يف فالخلا يكبسلا

 جاهنملاك سكع ول هنإف «هنساحم نم اذهو ءًاعيمج امهيف فلاخي هنأ نيبيل ؛هيف

 = :هلوق نأ مهوتل ؛(رصتخملا يف انه) رصتخملاو ؛(يناهفصألا حرشب ۳۸۷/۱ يواضيبلل)

A\V 



 «روُهطب الإ ةالَص الهو واحب الإ َمْلِع ًآل» ")نم , مل ءَناَك ْوَل :اولاَق

 ِنِإَف ءٍةالَّضلاَو مْلِعْلا َنِم اًجَرْخُم َسْيَل :اَنْلُق .اًمِهِدَكَجُم رجم ٍةالّصلاَو مليل توب

 وجوب ٌتْنْدَت الص الد : ©"7داتخلإ نو ٌدَّرْطإ رگ 6 لص ا :َريِدَقَت َراَتخِإ

 ّيِفْنَمْلا يِف لاكشإلا اَمَّنِإَ ءطوُرْشَمْلا ٍطْوَّشلا َّنِم ُمَرْلَي وف © ”َكَِّذب '

 عيِمَج يف ميِقَتْسَي ل ذِإ E اإ ّدْيَر اَم» : ٍلْثِم ېفو هلم يف ٌمعَألا

 ش نْئَرْمَأِب ٌبيِجَأَو . ِةَرْبَتْعُمْلا ِتاَمّصلا

 .َكَِنب 55 َضَرَمْلا َّنأ :اَمُهُدَحأ

 .ها .«نيرمألا لومش :هدارمو «يناثلا ىلع روصقم ةفينح يبأل ًافالخ» =
 نأ ۲۲۸/۱۰ ریسفت يفو «يناسملتلا نبا حرشب 495/١ ملاعملا يف يزارلا رخفلا راتخاو

 .تابثإب سيل يفنلا نم ءانثتسالا
 لاقو .«تابثإب سيل يفنلا نم ءانثتسالا نأ :اندنع راتخملاو» : 475/١ ملاعملا يف لاق

 :ءاسنلا] «أطخ الإ :ىلاعت هلوق يف لاكشإلا نع ثدحتي وهو ۲۲۸/٠١ ريسفتلا يف

[4Yنم ءانثتسالا نأ انملس اذإ مزلي امنإ لاكشإلا اذه نأ الإ» :لصتملا ءانثئتسالا ىلع  

 نأل ؛هيضتقي ال هنأ :حيحصلاو «نييلوصألا نيب هيف فلتخم كلذو «تابثإ يفنلا
 ناك اذإو «هنع هب موكحملا فرص ال « ىنثتسملا نع مكحلا فرص يضتقي ءانثتسالا

 الو يفنلاب ال هيلع موكحم ريغ ىنثتسملا يقب يقب ءطقف مكحلا فرص يف ءانثتسالا ريثأت

 .اها .«تابثإلاب

 نمو «2ىفن تابثإلا نم ءانثتسالا» :لاق ثيح ۳ لوصحملا ىف روهمجلا قفاوو

 1 ..ها .؟تابثإ يفتلا
 .أ :نم طقاس «نم» فرخ )١(

 .ةراتخا نإو» لدب «دارأ نإو» أ :ىف (۲)

 هلثم يف هلوقب دارأ فنصملا نأ ملعاو» :7541/8 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (5)
 نأ دعب ذخأ كلذلو ؛ةايحب الإ ملع ال :لثم دري ملو ءطقف روهطب الإ ةالص ال :لثم

 ال :ريدقت راتخا نإف :لاق ثيح طقف روهطب الإ ةالص ال :يف ثدحتي نيظفللاب لثم

 .هرخآ ىلإ ...ةالص

 ءافتنا بوجول ؛ةايحب الإ ملع ال :انلوق ىلع دري ال لاكشإلا اذه نأ هيف رسلاو

 هلثم يف ريمضلا انلعج كلذلو ؛ةايحلا ءافتنا دنع ملعلا يف ةربتعملا تافصلا

 امك فنصملا ثيدح ناك هيفو ءروهطب الإ ةالص ال :وهو «نيلاثملا دح ىلإ ًادئاع

 .ها .8تفرع

 .«مئاق» لدب «ملاع» أ :يف )٤(

A1۸ 



 غكفُم لکو ُمَكَفُم هلال ؛ٌديِعَب طقم لاب ُلْوَْلاَو .اًمُدكآ هئ :ٌرَخآلاَو
 . همام م ل ؛ ّلِصَتُم

 ا

 ًالَو هنود ٌطوُرْشَمْلا ُدَجوُي آل ام: طْرَشلا» : ٌنِلَرَعْلا .طزشلاب ٌصيِصْخْنلا
 . دلع َدَجوُي ْنَأ مرلي

(Ne ََليِقَو . ٍبَّبَسلا ءْزُج :هدرط ىَلَعَو [ب/۸٤ / رو هنأ ي: 

 . ميقا مليا يف ىف ٌةاّيَحْلا : هِسْكَع ىَلَع َدِروُأَو*هْيَلَع روما ري هدأت فق امه

 دجوُي ال امع ةرابع طرشلا نأ ملعا» :هترابع صنو ۱۸٠/١ - 1۸١. ىفصتسملا :رظنا )١(

 .ها .«هدوجو دنع دجوي نأ مزلي ال نکل «همدع عم طورشملا

 .«هنأ» لدب «هنأب» ش :ىف (۲)

 فدح امأ» :لاق ثيح نيهجو نم يلازغلا فيرعت ٠۴/۲ ماكحإلا يف يدمآلا دسفأ (۴)
 وه .هدوجو دنع دجوي نأ مزلي الو ءهنود طورشملا دجوي ال ام وه :يلازغلا لاق
 :نيهجو نم دساف

 ىفخأ ناكف ؛طرشلا نم قتشم طورشملاو «طورشملاب طرشلا فيرعت هيف نأ :لوألا

 .عنتمم هنم ىفخأ وه امب ءيشلا فيرعتو .طرشلا نم
 نم مزلي الو «هنود ٌمكحلا دجوي ال هنإف ءدحتا اذإ ببسلا ءزج هيلع مزلي هنأ : يناثلا
 .ها .«طرشب سیلو «هدوجو دنع مكحلا دوجو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۷/۲ رصتخملا نايب .۲۹۴/۳ بجاحلا عفر :رظناو
/1£0. 

 » :لاق ٠٤١/١ رصتخملا ىلع هحرش يف يجيإلا ةلملاو نيدلا دضع يضاقلا نكلو
 هنودب ءىشلا كلذ دجوي ال ام ءىشلا طرش :انلوق ةباثمب كلذ نأب لوألا نع باجي
 1 .كلذ لقعت يف هيلإ جاتحم ريغ طورشملا ةقيقح رّوصت نأ رهاظو
 .ها .ةرخآ ببس دجو اذإ هنود ببسملا دجوي دق ببسلا ءزج نأ يناثلا ىلعو

 فقي يذلا وه طرشلا» :لاق ثيح ٥۷/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلا فيرعت اذه (4)
 .ها .«هريثأت ىف رثؤملا هيلع

 ب هنع ربعي لب «يزارلا رخفلا يمسي ال بجاحلا نبا نأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو
 .يدمآلل اعبت ؛«ليق»

 امف ٤۷۹/٤ يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلا .01/6 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 لوصحملا نم ليصحتلا .اهدعب امف 7١0/8 يفارقلل لوصألا سئافن .اهدعب
 اما

 -طرشلا :- يزارلا رخفلا يأ  انباحصأ ضعب لاقو» :01/؟ ماكحإلا يف يدمآلا لاق (©)

۸1۹ 



 : لكِ يوو ۳ اهلا * ٌىِعْرَشَو “ليل ! ِةاَبَحْلاَك لمع

(1) 

 قفز

(۳) 

 َوْهَو .2""هقّيَبّسلا ةهج ٍرْيَغ ىَلَع رمأ يَ هيف ُمِرلَْسَي اما :ىَلْوَألاَو

 ت ْنِإ ٌقِلاَط ِتْنأ ّ
1© 

 ةايحلا نإف ؛ًاضيأ دساف وهو .هتاذ يف ال هریثأت يف رثؤملا ريثأت هيلع فقوت يذلا وه

 ها.؛رثؤم الو ريثأت الو ءاملاع هنوكو «ىلاعت يرابلا ملع دوجو يف طرش ةميدقلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۸/۲ رصتخملا نايب ۲۹٤/۳. بجاحلا عفر :رظناو

 58١/4. لوصحملا نع فشاكلا ۲٠٠٠/١. لوصألا سئافن . ۲ ١

 .01/؟ ماكحإلا يف يدمآلا فيرعت نم سبتقم طرشلل بجاحلا نبا فيرعت
 نم مزلي ام وه طرشلا :لاقي نأ كلذ يف قحلاو» : طرشلا فيرعت يف يدمآلا لاق
 .ها .«ببسلا ىف ًالخد الو «هدوجول ًاببس نوكي ال هجو ىلع ام رمأ ىفن هيفن
 ثيخ بجاحلا نبا فيرعت ٤۷۹/٤ لوصحملا نع فشاكلا ىف ىناهفصألا لطبأ دقو
 وهو ««ةيببسلا ةهج ريغ ىلع رمأ يفن هيفن مزلتسي ام» :بجاحلا نبا لاقو» :لاق
 الف مزاللا امأو ءرخآلا ديقلاب هعفد نكميو «ةلعلا ءزج هيلع هجتيو ؛مزاللاب لطاب

 . هأ . ؟عفدني

 :لاقي نأ فيرعتلا ىف «ىلوألاو»» :744/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ًاءزج الو ما ايس نوكي الاب ؛اةيببسلا ةهج ريغ ىلع رمأ يفن هيفن مزلتسي ام»

 .هنم

 يف هلثم وهو «ببسلا ةفرعم ىلع فقوتت ٍظئنيح طرشلا ةفرعم :لوقي نأ لئاقلو

 .ها . «ءافخلا

 لاق .؟1/8١ لوصألا سئافن يف يفارقلا مامإلا هركذ ام طرشلا فيراعت نم راتخملاو

 الو ءدوجو هدوجو نم مزلي الو «مدعلا همدع نم مزلي يذلا وه :طرشلا» : يفارقلا

 .هتاذل مدع

 .ءيش همدع نم مزلي ال هنإف ؛عناملا نم زارتحا :لوألا ديقلاف
 .دوجولا هدوجو نم مزلي ال هنأل ؛ببسلا نم زارتحا :يناثلا ديقلاو

 مزليلف ءهتنراقم وأ «ببسلا مّدقت طرشلا دوجو ةنراقم نم زارتحا :ثلاغلا ديقلاو

 مدقتل لب «ءلوحلل سيل كلذ نكل «باصنلا مدقت دعب لوحلا راد اذإ امك ءدوجولا
 .ها .«ضراعملا اذه نم ازارتحا «هتاذل» :انلقف «ببسلا

 .«ملعلل» لدب «ملعلا عما ش :يف
 الو ءةايحلا ءافتنا دنع ملعلا ءافتناب مكحي لقعلا نإف ؛ملعلل ةايحلاك يلقعلا طرشلا

 بجاحلا عفر .۲۹۹/۲ رصتخملا نايب :رظنا .ةايحلا دوجو دنع ملعلا دوجوب مكحي

 .دعسلا ةيشاح عم ٠٤١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟ هر

 ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .؛ةالصلل» ةدايزب .«ةالصلل ةراهطلاك» ش :ةرابع

 .خسنلا رئاس نع

 م



 ل ىِنْلا طْرَسلا ىف ذ لمْعُتْسا اَمَّنِإَو ُبَلْعَأ ةيببسل | يف رهو . ”ىادلا َتْلَخَد

 ينب ْمِرْكأ» : لغم .ةَمَل َلَحَدل الو ام هب ُحَرْخُي كيدل ؛هاَوِس ِبِّبَسْمْلِل قبي

 .َنيِلِجاَّدلا ىلع طْرَّسلا ُهَرصُْقَيْف ءكاوُلَحَد نإ ميت

 .ةَنالَث ِهِذَهَه .ِلَدَبْلا ىَلَعَو مْمَجْلا ىَلَع ىَلَع هُّدَعَتَيَو گر ُدِجََتَي ُدَكَو

 .ًةَعْسِي ُنوُكَتَق ؛َكِلَّذَك ٍءاَرَجْلا َعَم اَهْنِم

 : َةَفيِرَح يِبَأ ْنَعَو .َلَمْجْلا ِهِبْقَعَت يِفَو ءِلاَصَّنالا يف ِءاَتْنيْسالاَك ُطْرَّسلاَو
 , “ق «عيمجْلِ

2 

 38 هم

2 

 ا

 ًاطرش سيل رادلا لوخد نإف ؛«قلاط ٍتنأف رادلا ٍتلخد نإ» :لثم يوغللا طرشلا )١(
 .ةغللا لهأ اهعضو يتلا طورشلا نم لب ءالقع الو ءاعرش قالطلا عوقول

 «اام»و ء«ْنَماَو ««اذإلو .بابلا مأ يهو ءةففخملا «نإ» :يوغللا طرشلا غيصو

 ماكحإلا .88/# يزارلل لوصحملا :رظنا .«امنيأ»و ءكام ذإ»و ء«امثئيح١و «(امهماو

 نايب .485/5 لوصحملا نع فشاكلا .١75*/ه لوصألا سئافن .514/5 يدمآلل

 عم ٠٤١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۹٩/۳. بجاحلا عفر .۲۹۹/۲ رصتخملا

 .دعسلا ةيشاح

 هبقعت يف ءانثتسالاك طرشلا .همكح يف وأ ءأظفل لاصتالا يف ءانثتسالاك طرشلا (۲)
 دنع لكلا ىلإ دوعي «واولاب ةفطاعتم لمج بيقع طرشلا عقو اذإ يأ ءلمجلا
 يف راتخا يذلا ليصفتلا بجاحلا نبا دنعو .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا

 .ءانثتسالا

 واولاب ةفطاعتملا لمجلا بيقع عقاولا طرشلا نأ هنع هللا يضر ةفينح يبأ نع لقنو
 ىلإ طرشلا دوعب ءانثتسالاو طرشلا نيب ةفينح وبأ مامإلا قرفف .عيمجلا ىلإ دوعي

 .ةريخألا ىلإ طرشلا دوعو «عيمجلا

 ىنعم مدقم وهف ءاظفل رخأت نإو طرشلاو ءرخأتم ءانثتسالا نأ قرفلا هجوو

 هللا ةمحر ةفينح وبأو يعفاشلا نامامإلا قفتا» :57/# لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق
 .لكلا ىلإ هعوجر. ىلع امهيلع

 صتخا ًارخأتم ناك نإ هنإ ىتح هيلت يتلا ةلمجلاب صتخي هنأ ىلإ ءابدألا ضعب بهذو
 يف امك فقوتلا :راتخملاو .ىلوألا ةلمجلاب صتخا ًامدقتم ناك نإو .ةريخألا ةلمجلاب

 1 .ها .«ءانكسالا ةلأسم
 ماكحإلا .5؟1/8 يزارلل لوصحملا 415/١. عمللا حرش 540/١. دمتعملا :رظنا

 -.145/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4١1ص لوصفلا حيقنت حرش .518/؟ يدمآلل

 ١"م



 ُءاَرَجْلاَو بخ َمَدَقَت اَم (َتْلَخَد نإ َكُمِرْكُ» :ٍلْثِم يف ْمُهُلْوَكَو

 يف ِءاَرَجِب سيلا :اًوَنَع ناف < ؛ِمَسَقْلاَو ماَهْمَيْسإلاَك هِمّدَقَتل اعام ؛ َفوُذْحَم

 َناَك اَمَل هنآ : وحار .ٌداَّنِعَف (ىَنْعَمْلا ىف لَو :اًونَع ْنِإَو لسم ىِظْنّللا

 . "ِناَتَِتاَّسلا ٍتّيِعوُر ؛ةَلْمَج

(1) 

(۲) 

(۳) 

 ءاتسالاک َىِهَو َىِهَو «(لاًوطلا ميِمَت يِنَب ُمِرْكَأ» : لِ : ©ةفّصلاب ُْصيِصْخَتلا

 عماسملا فب فينشت tof رينملا بكوكلا حرش ١۱ تومحرلا حتاوف ۷

.V11/Y 

 .رهاظ فيرحت وهو .«ةاعارم» لدب «تاعارم» ش «أ :يف

 ركأ :لثم يف مهلوقو» :ةاحنلا امأو» /۲۹٦: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 59 :ينعي «مدقت ام» نأ مالكلا ردص هل طرشلا نأ ىلع َءانب «رادلا تلخد نإ

 همدقتل ةاعارم ؛فوذحم ءازجلاو» «كمركأ انأ :هريدقت فوذحم :هؤدتبم (ربخ#

 نإ :ىلع مدقتم :كمركأو «طورشملا ىلع مدقتم طرشلا نأل ؛«مسقلاو ماهفتسالاك
 .هل ءازج نوكي الف «تلخد

 مل كلذلو ؛قح ( و ‹ظفللا يف ءازجب سيل ؛هنأ اذه مهلوقب» اونع نإف»

 ال هنأ ًاعطق ملعي ذإ ؛«دانعف «ىنعملا يف الو» ء«ظفللا يف ال «اونع نإو» .مزجي

 مل مركي ملو «لخدي مل ول كلذلو ؛رادلا لوخد ديقب ديقم ماركإ ىلع الإ لدي
 .هدعو افلاخم دعي

 تيعورا «ىنعمو ًاظفل ةلقتسم ةيربخ (ةلمج» مدقتملا «ناك امل هنأ :قحلاو»

 .هيلع ربخلا لدي فوذحم ءازجلاو ءًأربخ هنوكب مكحف ءظفللا ةبئاش :امهو ««ناتبئاشلا

 .ها .«هؤازج هنأب مكحف «ىنعملا ةبئاشو

 ةيشاح عم ٠٤١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠۳/۲ - ۳٠٤. رصتخملا نايب :رظناو

 .57/؟ عماسملا فينشت .دعسلا

 فطع مأ ءًاتعن فصولا ناكأ ءاوس ا دارفأ هب فصتي ىنعمب رعشأ ام يه : ةفصلا

 راجلاو فرظلا وهو «ةلمج هبش مأ ؛ةلمج مأ ءًادرفم كلذ ناكأ ءاوسو .ًالاح مأ «نايب

 .قتشمب ًالوؤم ًادماج ناك ولو «رورجملاو

 مجعملا ۷٦۳/١ - ۷٦٤. عماسملا فينشت ."8517/“ رينملا بكوكلا حرش :رظنا

 لاق هنأ نيمرحلا مامإ نع لقن هيفو ۳٤١/١ طيحملا رحبلا 5//1"٠١. طيسولا

 اذإف .صيصختلا هانعم :ةغللا لهأ دنع فصولا» :ةياهنلا نم ءاضقلا باب ىف

 -.ًاصيصخت كلذ. ىضتقا «ليوط :تلق اذإف. .لاجرلا ركذ يف اذه عاش «لجر :تلق
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 دعم ىَلَع ِدْوَعْلا ىف
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 "*[ٍريَغ] ىَلَع هضمي اوُلَخْدَي نأ ىلإ ميِمَت ينب ْمِرْكَأ» : لم :2"2ةَياَعْلا

 لق فصولا رثك املكو ءًاصاصتخا فوصوملا دادزيف ءًافصو ديزت لازت الف

 .ها .«فوصوملا

 ؟ىضم امك ةريخألاب صتخي وأ «لكلا ىلإ دوعي لهو
 اذإ امب فالخلا اذه دييقت يغبنيو» :؟555 - ١٠۲ص بهذلا لسالس ىف ىشكرزلا لاق

 قافولاب عيمجلا ىلإ دوعي ال هنإف فلتخا اذإ امأف ءادحاو فوصوملا يف لماعلا ناك

 هلوق نم ىلوألا ةلمجلا يف لوخدلا لعجي مل اذهلو ؛داحتالا دنع هب نيلئاقلا نيب

 مأ نإف ء[۲۳ :ءاسنلا] «نهب متلخد يتاللا» :هلوق ىلإ (مکئاسن تاهمأو» :ىلاعت

 :لاق مث .«..روهمجلا دنع تنبلاب لوخدلا ىلع فقوتي الو «دقعلاب مرحت ال ةجوزلا

 باب يف لماعلا فلتخا اذإ هنأ وهو ,يعونلا فالخلا ىلإ عجري فالخلا لصأو»

 ءورمع قلطناو «قلطنم ديز :وحن .ًافرح وأ ًايوصنم رخآلاو ءالعف امهدحأ ناك تعنلا

 حالف نبا هاكحو «هيف ةفصلا عنم ىلع روهمجلاف .رمع تبرضو «قلطنم ًاديز نإو

 يف طرتشي :انلق نإف ‹مهضعب هزوجو «ليلخلا نع هل «يفاكلا» باتک يف يوحنلا

 لوخدلا طرتشي ملف «نيعمجلل ةفصلا هذه نوك عنم «لماعلا فالتخا مدع تعنلا زاوج

 رتشي مل نمو «تنبلا ميرحت يف مألاب لوخدلا طرتشي امك «مألا ميرحت يف تنبلاب
 .ها .«امهيف لوخدلا طرشف «نيعمجلل ةفص هلعج

 حرش ۷14/۲ عماسملا فينشت ٤/۲*. رصتخملا نايب .۲۹۷/۳ بجاحلا عفر : رظناو

 ۳٤۸/۳. رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ًالخاد سيل : يأ ءاهلبق ام فالخ اهدعب ام مكحو .هعطقنمو ءيشلا ةياهن يه :ةياغلا

 نكي مل ًاضيأ هيف ًاتباث ناك ول مكحلا كلذ نأل ؛همكح ضيقنب هيلع ًاموكحم لب «هيف

 لخدي :ليقو .روهمجلا بهذم اذه .لاحم وهو «ةياغ ةياغلا نوكت الف ؛ًايهتنم مكحلا

 «لخد «نم» هعم نكي مل نإ :ليقو «سنجلا نم ناك نإ لخدي :ليقو «هلبق اميف

 .الف هعم ناك نإو

 بجاحلا عفر ۱۷١/۲ - ١111١. جاهبإلا .517/؟ يدمآلل ماكحإلا .؟5ص عمللا :رظنا

 ۴١۱. ۔ ٣٣۰۸۳ رینملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ۳٤۷/۳ طيحملا رحبلا .598 ٣

 ۷٦٦/۲ عماسملا فينشت ۲۸۲/١. ريرحتلا ريسيت .4 9٠ص يونسإلل ديهمتلا

 يف امل قفاوملا وهو ءأ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 بجاحلا عفرو 2.١415/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 27٠6/5 رصتخملا نايب

TAF 

 فالخ اهدعب ام مكحو ««ةياغلا» اهنمو» :۲۹۸/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .«ىتحاو «ىلإ» :اهتغيصو ءاهدعب ام
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 .فنصملا طخب اذك .«نيلخادلا ىلع هرصقيف ءاولخدي نأ ىلإ ميمت ينب مركأ :لثم»
 مل نم ىلع مالكلا رصقيف :يأ ديج حالصإ وهو .نيلخادلا ريغ ىلع :خسنلا يفو

 :نامسق لخدي مل نم مث .لخدي
 ءًامئاد نومركم نولوألاف .اولخد اونوكي مل نأ دعب اولخد مسقو ءًالصأ لخدي مل مسق
 .لوخدلا لبق نومركم نورخآلاو
 .ها .«ريغ ةظفل طقس هنأكو ءاهل ةهجو الف فنصملا ةخسن امأو

 نأ ىلإ ميمت ينب مركأ» :لثم نيدحتم اهب ديقملا :يأ ءايغملاو ةياغلا نوكت دق
 مهطعأو «ميمت ينب مركأ» .: لثم عمجلا ليبس ىلع امإ «نيددعتم نانوكي دقو .«اولخدي

 ىلإ مهطعأ وأ ءميمت ينب مركأ» :لثم لدبلا ليبس ىلع وأ .«اوموقيو اولخدي نأ ىلإ
 ماسقألا نوكتف .ًاددعتم رخآلاو ًادحتم امهدحأ نوكي دقو .«اوموقي وأ ءاولخدي نأ
 .طرشلاك ةعست
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .148/ بجاحلا عفر ۳٠٠/١. رصتخملا نايب :رظنا
 .7517/1 عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح عم ۲

 ةفطاعتم لمج دعب تعقو اذإ ةريخألا ىلإ وأ ءعيمجلا ىلإ دوعلا يف ءانثتسالاك ةياغلاو

 .015/9 يدمآلل ماكحإلا :رظنا .ءانثتسالا يف فالخلاك ةياغلا يف فالخلاو «واولاب
 يونسإلل ديهمتلا .1417/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠٦/١. رصتخملا نايب
 عماسملا فينشت .5680/ رينملا بكوكلا حرش 781/١. ريرحتلا ريسيت .5١4ص
 ع,

 فالخب ءهعم ماعلا ظفل ركذ ىلإ هتوبث يف جتحي ملو «هسفنب لقتسا ام وه :لصفنملا
 .يعمسلا ليلدلاو «سحلا «لقعلا :ةثالث يف نييلوصألا نم ريثك هرصح دقو .لصتملا
 ىلع دضعلا حرش .807/6 رصتخملا نايب .507 ۳۰۱/۳ بجاحلا عفر :رظنا
 .779/5 عماسملا فينشت .1417/؟ رصتخملا

 مدعي رصحلا اذه ىلع ضرتعي ۲٠٠٠/١ لوصألا سئافن يف يفارقلا مامإلا دجن امنيب
 تيأر» :لئاقلا لوقك «دئاوعلاب صيصختلا يقبف «تباث ريغ رصحلا» :لاق ثيح هتوبث

 اذإ كلذكو ءسانلا لك ىري ام هنأ يضتقت ةداعلاو ««ديز نم نسحأ رأ ملف «سانلا
 «دنهلا كولم دارأ ام هنأ ىضتقت ةداعلا «همركأف يراد لخد نم» :هدبعل يضاقلا لاق

 نمب ينتئا» :همالغل لئاقلا لوقك لاوحألا نئارقب صيصختلا كلذكو «ةكئالملا الو
 - عقاولاب صيصختلاو «هلاح لثم يف هتمدخل حلصي نمب صتخي كلذ نإف (ينمدخي
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 ءةوبنلا طعت مل اهنأ عقاولا نإف ء[۲۳ :لمنلا] ٍِءْيَش لک نم ْثيَتوُأَو» :ىلاعت هلوقك

 كردي ال كلملا نإف «لقعلاب الو سحلاب كردي ال كلذو ؛ضرألاو «تاوامسلاو

 :هلوق فالخب كلملا مدعب قلعتي ال سحلاو .كلذ ىطعي نأ زوجي لقعلا لب .همدع

 «ضرألا كلهت مل حيرلا نأ كردي سحلا نإف ء[١۲ :فاقحألا] (ءيش لك رمدت»

 ريغ رصحلاف ةلمجلابو «هريغو سايقلاب صيصختلا ي ىقبو ءاهريغو تاوامسلاو «لابجلاو

 .ها .«لصاح

 اذإ مومعلا يف رهاظلا ظفللا» 7174/١ ۲۷١: ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق

 نأ اوبأو «كلذ ةئشانلا ضعب ركنأو .لقعلا ليلدب صصخم وهف هصوصخ لقعلا ىضتقا
 نإف ءةدئاعلاو ىودجلا ٌةرزن ءةدئافلا ةليلق ةلأسملا هذهو ءًاصيصخت نفلا اذه اومسي

 لصأ يف مومعلل ًاعوضوم ظفللا نوكو ءركنم ريغ لقعلا ذخأم نم صوصخلا يقلت
 ةيمست نم عنتمم عنتما نإو .ةيفقاولا بهذم نالطبب فرتعي نم عم هيف فالخ ال ناسللا

 تسلو «عانتمالا اذهل رثأ الف .عرش الو لقع ةفلاخم هقالطإ يف سيلف ءاصيصخت كلذ

 ها .«قيقحتلا يف ةيفالخ ةلأسملا هذه ىرأ

 نم ةفئاط نع لقعلا ليلدب صيصختلا ّمْنَم 018/7 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا ىكحو
 عضي ال عضاولاو «عضولاب ظفللا ةلالد نأ :اهادحإ :ثالث تاهبشب ؛ةذاش نيملكتملا

 هلوانتي الف ءداري ال لاحملاو ءهديري امل عضي امنإو «هب عوطقم جورخلا مولعم وه امل
 .لوانتلا عرف هنأل ؛ صيصختلا روصتي الف ءاظفللا

 ؛هريغو بجاولل لوانتم ءيش لك نإف ؛مومعلل عوضوملا وه درفملا ظفللا نأ بيجأ

 الو «صاخلا بكرملا اذه يف ةدارإلا مدع مزليف ؛بيكرتلا ةهج نم عانتمالا ءاج امنإو

 .مومعلل درفملا عضو مدع كلذ نم مزلي

 مزلي الثل ؛نايبلل جاتحي الف نيب لقعلاب جراخلاو «نايب صيصختلا نأ :اهيناثو

 .لصاحلا ليصحت

 .لقعلا ليلدب لصح امنإ نايبلا نأ بيجأو
 .ًاصصخم نوكي الف ؛ًاخسان نوكي ال لقعلا :اهئلاثو

 كلذ ملعي امنإو «ةدملا نايب هيلع رذعتي لقعلاو «مكحلا ةدم نايب خسنلا نأ بيجأو

 فالخب ءءاوس لقعلا رظن يف لكلا لب «نامزو نامز نيب قرفي ال لقعلا نإف ءعمسلاب
 .هيف ريثأتلا لوبق يف بجاولاو نكمملا نيب ةقرفتلا

 .5157 ۔ ۲۱۹۲/۰ لوصألا سئافنو ۴١۱/۳ بجاحلا عفر :رظناو

 ام نأ ىلع لومحم وهو ‹ صصخي لقعلا نأ ىلع عامجإلا دماح وبأ خيشلا ىعدا دقو

 هيف فالخلا نإف «ىمسي هنأ ىلع ال ىنعملا يف فالخ الو «جراخ اصصخم ىمسي

 -كلذ نأ ىري ثيح ًاصيصخت هيمسي ال نمم هنع هّللا يضر يعفاشلا مامإلاو ‹روهشم
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 ”يِتيَبْلا حح سائلا ىَلَع ِهللَّوط :اًضِيَأَو ."”ِءْيَش لك ُقِلاَخ ةللا# :انَ
 .ٍلْقَعْلاِب ٍلاَمْطَألا جوُرُخ يف

 :اَنْلُق .َةَمْل ُةَداَرإلا تحصل [/44] / اًصيِصْخَت َناَك ْوَل :اوُناَق

 . ٍصيِصْخنلا ىَتْعَم َوُهَو ءا ٌعِناَم :هْيَلِإ بين اَمَو .ِدرْفُمْلِل ٌصيِصْخَتل
 اًوْحَأَتُم ناكل :اَنْلُق . نايب هال ؛اَرْحَأَتُم َناَكَل ءاَّضّصَخُم َناَك ول :اوُناَق

 د رو
 .هتاد ال هُنا

 ةرقف) ۳٥ص ةلاسرلا يف لاق هنإف .صيصختلا هلخديو ماعلا هب داري يذلا ماعلا باب نم =

 :صوصخلا هلخديو «ماعلا هب داري اماع باتكلا نم لزن ام باب يف ٩۹ _ 18١(

 :رمزلا] (ليكو ءيش لك ىلع وهو ءيش لك قلاخ هللا :ىلاعتو كرابت هّللا لاقو»

 و## :لاقو ء[۴۲ :ميهاربإ] (ضرألاو تاوامسلا قلخ# :ىلاعتو كرابت لاقو 9
 مث «هيف صاخ ال ماع اذهف .[5 :دوه] (اهقزر هّللا ىلع الإ ضرالا يف ةباد نم ام

 «هقلخ هللاف :كلذ ريغو رجشو «حور يذو «ضرأو «ءامس نم ءيش لكف» :لاق

 .ها .«اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو ءاهقزر هّللا ىلعف ةباد لكو
 حرش .۲۰۲ص لوصفلا حيقنت حرش .."07/# بجاحلا عفر .١٠٠/؟ ىفصتسملا :رظناو

 حرش .١١؟ص يلعبلا رصتخم ."85/ طيحملا رحبلا .7//141 رصتخملا ىلع دضعلا

 ۷٦۹/۲ - ۷۷١. عماسملا فينشت .۲۸۰/۳ رينملا بكوكلا

 )١( :ةيآلا رمزلا ةروس 09.

 سيل هنأ ةرورضلاب ملعن انأل ؛يرورضلا لقعلا ليلدب صيصختلل لاثم ةميركلا ةيآلاو

 .ىلاعتو هناحبس هسفنل اقلاخ

 يزارلل لوصحملا .44/5 ىفصتسملا ۲۷٤/١ - ۲۷١. ىنيوجلل ناهربلا :رظنا

 ريونتلاو ريرحتلا ريسفت ۷۷٠/١. عماسملا فينشت .0570/؟ يدمآلل ماكحإلا ۴
15 . 

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو# :اهمامتو .۹۷ :ةيآلا نارمع لآ ةروس (۲)

 .اليبس

 مه وأ .باطخلا مهمهف مدعل ؛يرظنلا لقعلا ليلدب صيصختلل لاثم ةميركلا ةيآلاو

 يدمآلل ماكحإلا ۷۳/١. يزارلل لوصحملا ٠٠١/5. ىفصتسملا 587/١. دمتعملا : رظنا
 .807//؟ رصتخملا نايب ٠۲/۳". بجاحلا عفر .2448/7 ةدعلا .177/7 جاهبإلا 5
 عماجلا .١77/؟ عماسملا فينشت ۲۸٠/۳. رينملا بكوكلا حرش ."ه8/# طيحملا رحبلا
 51١/4. ريونتلاو ريرحتلا ١58/4. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل

 ملك
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 ٌبوُجْحَم ِنْيَريِسْفَتلا ىَلَع ُحْسَنلا :اتلف .حْسَنلا َراَجَل ءوب ٌراَج ْوَل :اوُلاَق
 .رفعلا نع
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 خا رات بج :اَنْلُق .اًضَراَعَت اول

 ُماَعْلاَف الِإَو .اًرْخَأَتُم الا ٤ ناک 5 :ةاقإلاز اقل هن َةَفيِنَح وُب
 را ا ا 5 جل

 .“*)اًطَقاَسَت َلهَج ْنِإَو ."”خِسان

 42 1 ع رصتخملا دضعلا حرشو 208/7 رصتخملا نايبو .*"07/# بجاحلا عفر:ةرابع
 . ؛لقعلا رظن نع بوجحم» 14۷/۲

 .74١ص ىهتنملا يف امل قفاوملا وه .ش ءأ «لصألا :نم وهو هتبثأ امو
 يف اوفلتخا :زاوجلاب نولئاقلاو .ةيرهاظلا ضعبل ًافالخ «نييلوصألا روهمج يأر وهو
 .يخارتلا وأ «لاصتالا وأ «لالقتسالا وأ ءنارتقالا وأ ءريخأتلا وأ «ميدقتلاب .هطورش

 لوصفلا حيقنت حرش .570/؟ يدمآلل ماكحإلا .8١ص عمللا ٠٠٤/١. دمتعملا : رظنا

 رحبلا .اهدعب امف ۱۸١/۲ جاهبإلا ۱٤١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲٠۲ص

 نازيم .٤۲۲ص يدنمسألل رظنلا لذب 485/١". تومحرلا حتاوف /5١". طيحملا

 داشرإ .الال1/؟ عماسملا فينشت ."89/“ رينملا بكوكلا حرش .۴۲۱ص لوصألا
 .8"1ص لوحفلا

 صيصخت زوجي له :ةلأسم» :تومحرلا حتاوف حرش عم ۱ توبثلا ملسم يف لاق

 ضعب هعنمو ءانم ٌممجو ديز وبأ مهنمو ءًاقلطم نوريثك هزوج ؟ باتكلاب باتكلا
 ناك نإ صصخم صاخلا نأب نيمرحلا مامإو يضاقلاو ةيقارعلا ةيفنحلا لصفو .ًاقلطم

 .«يقابلا يف ًايعطق ىقبيو «هردقب خوسنم وأ «خسان ماعلاف الإو ءالوصومو ءارخأتم
 .ها

 رصتخم يف بجاحلا نبا لعج دقو» :۱۳۸ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاقو
 نيمرحلا مامإو ءينالقابلا ركب يبأو ةفينح يبأل ةلأسملا هذه يف فالخلا ىهتنملا

 ةلأسم هذهو .خسان ماعلاف الإو ءًارخأتم ناك نإ صاخلا نأ مهنع ىكحو «ينيوجلا
 .ها .«باتكلاب باتكلا صيصختب اهل صاصتخا الو ءاهيف مالكلا يتأيس ىرخأ

 - ۹٩/۲ ينيوجلل صيخلتلا .17ا//* ينالقابلا يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا :رظناو

 .رخآلا ىلع امهدحأ حيجرت رهظي مل اذإ اطقاست صاخلاو ماعلا نيب خيراتلا لهج نإو
 ىلع دضعلا حرش ۳٠۴/۲. رصتخملا نايب ٠4/6" ٠١. بجاحلا عفر :رظنا
 40/١". تومحرلا حتاوف .دعسلا ةيشاح عم ٠٤۷/١ رصتخملا
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 َنيِذّلاَو# :ىَلاَعَت ِهِلْوَقِل ٌصّصَخُم م ٠ باتخألا ُتآلْوَأَو :َّنَأ :انل
 ي و ماع “يِ نم با أا 95 01 لَكَ َذَكَو "”42”[ةكنم] َنْوَْفَوَتُي
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 .(نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو# :اهمامتو .4 :ةيآلا قالطلا ةروس

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتُي نيذلاو» :اهمامتو .۲ :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 . (ارشعو رهشأ ةعبرأ مهسفنأب
 .؟نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو» : ىلاعت هلوق نأ ءاملعلا ضعب یری

 نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو# :ىلاعت هلوقل صصخم .[4 قالطلا]

 ةرخأتم ىلوألا ةيآلا نأ مهضعب ىريو ء[۲۴۲ :ةرقبلا] «ارشعو رهشأ ةعبرأ مهسفنأب

 .ةصصخم ال اهل ةخسان يهف «ةيناثلا نع

 ىفوتملا ةدع يف ةمئألاو نيعباتلاو «ةباحصلا فالتخا فالتخالا اذه ىلع عرفتو

 عضوب اهتدع يضقنت له .ءاهجوز ةافو دعب تعضو اذإ لماحلا اهجوز اهنع
 اهلحم لاوقأ هيف ؟نيلجألا رخآ دتعت وأ ءارشعو رهشأ ةعبرأ رظتنت وأ ءلمحلا

 .هقفلا بتك

 تومحرلا حتاوف ۲۷۷/١. ريرحتلا ريسيت ."08/# بجاحلا عفر .؟١/88 دمتعملا :رظنا

 يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ ۷۷۴/١. عماسملا فينشت .8١"1ص لوحفلا داشرإ ١

 ٤٤١/١ ريونتلاو ريرحتلا .اهدعب امف ۱۷۳/۳ نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف ١

 يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ ٠١١/١. سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ ريسفت .اهدعب امف

 ."54 517/١" ينوباصلل نايبلا عئاور .اهدعب امف ١

 .ش :نم ةطفاس «كلذك» ةظفل

 اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو# :اهمامتو .5 : ةيآلا ةدئاملا ةروس

 «نهروجأ نهومتيتآ
 هلوقف .(نموي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو» :اهمامتو 5١9. :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 .(نهروجأ نهومتينآ اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو» :ىلاعت .

 صيصخت عوقو ىلع ليلد اذهف (نموي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو» :هلوقل صصخم

 .1148/7؟ يناعملا حور 488/١. ريثك نبا ريسفت .517/“ نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 ."٠ه/# بجاحلا عفر .ا//# يزارلل لوصحملا .174/6 ٠٠٠٠/١ ريونتلاو ريرحتلا

 سئافن .دعسلا ةيشاح عم ١48/8 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۴٠۲/۲. رصتخملا نايب
 .۲۱۹۷  ؟55١/ه لوصألا
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 .ليتخُمْلاب ُعِطاَمْلا لطب ال اًضِيَأَو

 هاك .َنيِكِرْشُمْلا لفت ال» : لا 0 “هدير لت :َلاَم اَذِإ :اوُناَق
 آل

 هع 3

 ءُبَلْغأ ُهَّنأل ؛ىّلْؤَأ ٌصيِصْخَّتلا :اَنْلُق . خا يِناَئلاَف .(اَذْيَر ُلْثْفَت

 . احلا َرَخَأَت ْوَل امك ءهيف َعُفَر لَو
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 .4ءْيش لكل اًنايبتط :اتلُق ."74نيبتل» :ِهِلْزَت فالج ىَلَع :اولا

 صاخلا وهو ««عطاقلا لطبي:ال ًاضيأو» :"05/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 هنع رخأتأ ءاوس هتوقل ؛صاخلاب لمعي لب «ماعلاب هيلع لولدملا وهو ««لمتحملاب»

 وأ مدقتي نأ نم معأ ناك مأ «مهقفاو نمو ءةيفنحلا عم عازنلا ةروص وهو «ماعلا

 .ًاقلطم باتكلا صيصخت عنم نم عم عازنلا ةروص وهو ءرخأتي
 نأل ؛ًايعطق هنوعدي لب «لمتحم ماعلاب هيلع لولدملا نأ نوملسي ال ةيفنحلا :تلق نإف
 .ةيعطق مهدنع ماعلا ةلالد

 اذإو «صاخلا ةلالدل ةيواسم هتلالد نإ :نولوقي الف ءايعطق هوعّدا نإو مه :تلق
 .ليلدلا َّمَت ىوقأ صاخلا ةلالد نأ اوملس

 ۷۷/١(« لوصحملا يف) يزارلا مامإلا لعف امك «ىوقألا» ب فنصملا ربع ولو

 :لاقف ء(۲/١۲٥ ماكحإلا يف) يدمآلاو

 ملسأو نسحأ ناكل ««ماعلا وهو ءهنود وه امب صاخلا وهو «ىوقألا لطبي ال ًاضيأو»

 .ها .«داريإلا اذه نع

 .دعسلا ةيشاح عم ٠٤۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠۲/١. رصتخملا نايب :رظناو

 :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«كرشملا» ةدايزب .«كرشملا ًاديز لتقا» ش :ةرابع

 .خسنلا رئاس نع ش

 .(مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل# :اهمامتو .45 :ةيآلا لحنلا ةروس

 هلوق فالخ ىلع ناكل ًاصصخم باتكلا ناك ول» :ًاقلطم باتكلا صيصخت عنم نم لاق

 ةيآلاو «نيبتي صيصختلا ذإ ؛[٤٤ :لحنلا] .(مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل# :ىلاعت
 نأ لدف .؟ًانيبم باتكلا نوكي فيكف ءب ميركلا لوسرلا وه نّبملا نأ يف ةحيرص
 .ةتبلا اصصخم نوكي ال نآرقلا

 ىلع دضعلا حرش 51١/5 ۴٠١. رصتخملا نايب .۳۰۸/۳ بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ١448/5 رصتخملا

 .(ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو# :اهمامتو .44 :ةيآلا لحنلا ةروس

 بجاحلا عفر :رظنا .«باتكلا» اهتلمج نمو ءءايشألا عيمج نيبي نآرقلا نأ يضتقي اذهو

 .دعسلا ةيشاح عم ١448/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠١/۲. رصتخملا نايب ۴
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 . ةىسلابر باتکْلاب دس کا : ٌقَحْلاَو

 .ٌداَعْبَتَسا :اَنلق قا ىِعْدَتْسَي ُناَيَبْلا :اولاق

 :اًنلق . « ثدحالاف ثدحالاب ذخان انك »: سابع نبا لاق :اولاق ب ۳ ر رال زيك ا٤ ن٠ كو ”" للك ا
 ت

 ٍةَسْمَح َنوُد اَميف سيل :ائل . ساب سلا ٌصيِصْخَت ُروُجَي (ٌةَلأْسَم)

 . (ُنْيِبْمْلا» لدب نيم ا : يف

 لكلا ذإ ؛«نيبملا» وه ع «هنأ قحلاو» ۳٠۹/۳: ١ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«ىرخأ «ةنّسلابو» ءةرات «باتكلاب» لكلل نيبملا ناكف كي هناسل ىلع درو

 ةيشاح عم ١448/7 ١44 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١5/5". رصتخملا نايب :رظناو

 .دعسلا

 رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس «ثدحألاف» ةظفل
 ٠٤١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۰۸/۳ بجاحلا عفرو ۳ -_ ۲

 هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع نع باهش نبا نع
 مث ءديڍكلا غلب ىتح ماصف «ناضمر يف حتفلا ماع جرخ ةي هللا لوسر نأ» :هربخأ

 . «هرمأ نم ثدحألاف ثدحألا نوعبتي ا هللا لوسر ةباحص ناکو .رطفأ

 ...رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب ءمايصلا باتك يف ملسم هجرخأ

 ۷۸٤/۲ - ۷۸١. خلإ

 نبا نع ٩۰/٩ ناضمر يف حتفلا ةوزغ )٤۷( باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا جرخأو

 هلك يبنلا نأ» :امهنع هللا يضر سابع نب نع ةبتع نب هللادبع نب هللاديبع نع باهش
 فصنو نينس نامث سأر ىلع كلذو ‹فالآ ةرشع هعمو ةنيدملا نم ناضمر يف جرخ

 اذإ ىتح .نوموصيو موصي .ةكم ىلإ نيملسملا نم هعم نمب راسف ءةنيدملا ةمدقم نم

 رمأ نم ذخؤي امنإو .اورطفأو رطفأ  دْيَدُقو نافْسُع نيب ام وهو - ديدكلا غلب
 .«رخآلاف زخآلاب ا هللا لوسر

 ةنسلا صيصخت زوجي ال :اولاق ثيح ةفئاطو دوادل ًافالخ ةنسلاب ةنسلا صيصخت زوجي

 عنام ال نأب درو .نايبلا ىلإ نايبلا رقتفي نأ زوجي الو «نآرقلل نايب ةنسلا نأل ؛ةنسلاب

 .هتنس هب نيبي نأ نم

 .67/؟ يدمآلل ماكحإلا ٠١7/9. ىفصتسملا .18ص عمللا ٠٠٠١/١. دمتعملا :رظنا

 .58١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۱۹/۲ رصتخملا نايب #/١١". بجاحلا عفر

 =. طيحملا رحبلا .ينانبلا ةيشاح عم ۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
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 يِتْلاَك َيِهَو ."”4ُرْشُعلا ُءاَمَسلا ِتَّمَس اَميِف» :ِهِلْوَقِل صصْحُم ت ر

 ۳٤۹/۱. تومحرلا حتاوف ."58/ رينملا بكوكلا حرش .الال#/؟ عماسملا فينشت

 لطر :دملاو «دادمأ ةعبرأ : عاصلاو اعاص نوتس :قسولاو «قسو عمج :قسوألا

 .يدادغب ثلثو

 408 يواسي يدادغبلا لطرلاو «يدادغب لطر ةئامعستو فلأ :سمخلا قسوألاف
 ٠٠۳۴ يواسي بيرقتلابو ءًامارغوليك 587 ٠۸ يواست سمخلا قسوألاف «تامارغ
 .ًامارغوليك
 هقف ١41/54. يناكوشلل راطوألا لين .1848/4 (قسو) ةدام ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا
 ۷٤١/١. هتلدأو ىمالسإلا هقفلا .۳۷۳ 91/١" يواضرقلا فسوي روتكدلل ةاكزلا
 فسوي روتكدلل ةيمالسإلا ةلودلا يف ةيلاملا دراوملا .505ص ءاهقفلا ةغل مجعم
 .48ص دوصقملادبع

 ةسمخ نود اميف سيل» :لاق هي يبنلا نع هنع هّللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع
 ِدْوذ سمخ نود اميف سيلو «ةقدص ٍقاَوأ سمخ نود اميف سيلو ءةقتدص قسوأ

 .«ةقدص

 اميف سيل )٤١( باب يفو .قرولا ةاكز (”7) باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 2111/9 .ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل (07) باب ىفو .ةقدص دوذ سمخ نود
 1 ۳ نحف
 )١  8( ٩۷۳/۲ _ 1۷١. ثيدح ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو

 (١هه9 ,1688) ثيدح ةاكزلا هيف بجت ام باب «ةاكزلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو
 NY ل ۱۲
 بوبحلاو ءرمتلاو «عرزلا ةقدص يف ءاج ام باب «ةاكزلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 ع (1۲۷ )1۲١« ثيدح

 يف يئاسنلا هجرخأو .«حيحص نسح ثيدح ديعس يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو
 .18 - ٠۷/١ لبإلا ةاكز باب «ةاكزلا باتك

 ثيدح لاومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام باب «ةاكزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 0۷1/۱ الفم
 قرولاو بوبحلا نم ةقدصلا هيف بجت ال ام باب ءةاكزلا باتك يف يمرادلا هجرخأو
 2 84/١”. بهذلاو
 ۷ A1 V4 VE له هو 248 ا ٠ 1/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 وأ «نويعلاو ءءامسلا تقس اميف» :لاق يب يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 .«رشعلا فصن حضنلاب يقس امو ءرشعلا ايِرَتَع ناك

 م
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 ءءامسلا ءام نم ىقسي اميف رشعلا )٠١( باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 ٠۳۳/۲. خلإ ...يراجلا ءاملابو
 .هوحنب )١5945( ۲١۲/۲ ثيدح عرزلا ةقدص باب «ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 هريغو راهنألاب ىقسي اميف ةقدصلا يف ءاج ام باب «ةاكزلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ١ .۲۳/۳ (140) ثيدح
 .«حيحص نسح ثيدحا :ىسيع وبأ لاقو

 رشعلا فصن بجوي امو ءرشعلا بجوي ام باب «ةاكزلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 1 ` . 41ه

 (41١1ا9) ثيدح رامثلاو عرزلا ةقدص باب «ةاكزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

۱/۱ . 

 نع ٠۷١/۲ (۷) ثيدح رشعلا فصن وأ رشعلا هيف ام باب «ةاكزلا باتك يف ملسملو

 .ارشعلا فصن ةيناسلاب يقس امو ءرشعلا ميغلاو راهنألا تقس اميف» :هظفلو رباج

 ٠٠۳/۲. (١ه91) ثيدح عرزلا ةقدص باب «ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 41١/8. خلإ ...رشعلا بجوي اميف باب «ةاكزلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 الما" "41/8 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 تقس اميف» :ِللي هلوقل صصخم «ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : لكي هلوق

 نيب ضراعتلاب اومكح دقف ةيفنحلا امأ ءروهمجلا هيلإ بهذ ام اذه .ة«رشعلا ءامسلا
 ضراعي يعطقلاو «يعطق امهالكف مهرظن يف ةلالدلا ةوق يف امهئاوتسال ؛نيثيدحلا
 كلذ ىلإ بهذ امك قالطإب ماعلا ىلع صاخلا مدقي ال اذه ىلعو ءةهادب يعطقلا
 .روهمجلا

 امهو  امهعيرشت خيرات ةلاهج ةلاح يف صاخلاو ماعلا نيب قيسنتلا يف ةيفنحلا جهنمف
  مهداهتجا يف هب لمعلل ءرخآلا نم حجرأ امهدحأ سيلو «ةلالدلا ةوق يف نايواستم

 .حجَرُم ليلد نع ثحبلاب يضقي
 عفنأ كلذ نأل ؛ارشعلا ءامسلا تقس اميف» :ماعلاب لمعلا ةلأسملا هذه يف اوحجرف

 ةحلصملا ميدقت ساسأ ىلع ًامئاق حيجرتلا ناكف ءةاكزلا فراصم ىلع ىدجأو «ريقفلل
 .ةماعلا

 نازيم .41 ۔ ٤۱۲/۲ ريبحتلاو ريرقتلا ."/۲ مامهلا نب لامكلل ريدقلا حتف :رظنا

 .557 «ه٥ه٤ص ينيردلا يحتف روتكدلا انذاتسأل ةيلوصألا جهانملا ."7ص لوصألا
 هقفلا لوصأ .77 - ۲۲۲ص ءاهقفلا فالتخا ىف ةيلوصألا دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ
 بيدأ دمحم روتكدلل صوصنلا ريسفت 40/١. ىبلش ىفطصم دمحم روتكدلل ىمالسإلا
 ۰ .۱۲۹ ۔ ۱۲۸/۲ حلاص
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 نایب : ال .[ب/45] / .2"ِنآَرُقْلاِب سلا ٌصيِصْخَت ُروُجَي (ُةَلأْسَم)

 نهبل» :اوناق .“لمتخملاب عقلا لعب ال ءاَضِأَو بيش لكِ
 . مد دَقَو . هس الل

(1) 

)۲( 

)۳( 

 قمل

(6) 

(53 

 درو «نيفرطلا نم لئالدلا ةماقإ يفو فالخلا يف اهلبق يتلا ةلأسملاك ةلأسملا هذهو

 .باوجلا نم ركذ امب مهلئالد

 ةيشاح عم ١48/5 ١544 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠١/۲. رصتخملا نايب :رظنا

 .ىنازاتفتلا دعسلا ققحملا

 اهنأل ؛ةلبانحلا نم دماح نباو «ةيعفاشلا ضعبل ًافالخ نآرقلاب ةنسلا صيصخت زوجي

 صيصخت انه بجاحلا نبا خيشلا ركذ دقو نّبملل عبات نّيبملاو ءةرسفمو هل ةنيبم
 نايب ققحم نع القن - ربتعملا يف يشكرزلا لاق .هل لثمي ملو «نآرقلاب ةنسلا

 هل لثمي ملو ءنآرقلاب ةنسلا صيصخت انه فنصملا ركذ 7١17/1 رصتخملا

 كلذ ةلثمأ نمو .ةلأسملل ًاليلد حلصت ةلثمأ هلو «سانلا نم ريثك ىلع هلاثم بعصو
 [(*915) مقرب هننس يف هجام نبا هجرخأ] «تيم وهف يح نم نيبأ ام» :ثيدح
 «نيح ىلإ اعاتمو اثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو# :ىلاعت هلوقب صخ ماع

 ۸٠[. :لحللا]

 دودحلا باتك يف ملسم هجرخأ] ء«ةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا» دي هلوق اهيناثو

 )44١6( مجرلا يف باب ءدودحلا باتك يف دواد وبأو ۱۳١۷/١ انزلا دح باب

 نإف نصحأ اذإف» :ىلاعت هلوقب رحلاب صخو «دبعلاو رحلا يف ماع هنإف ح4

 .ها .[78 :ءاسنلا] (باذعلا نم تاتصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب نيتأ
 ماكحإلا A\ - N*M. يزارلل لوصحملا . ۱۸ص عمللا .٣۱۲ص ةرصبتلا :رظنا

 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ٠٤۹/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .6874/؟ يدمآلل

 ٣٠۹۳/۳ رینملا بكوكلا حرش ۷۷٥/۲. عماسملا فينشت ."1/5 رصتخملا نایب ۸۳

"e _طيحملا رحبلا ۱ تومحرلا حتاوف .  YF 

 .أ : نم ةطقاس «انل»

 .(ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو» :اهمامتو .84 :ةيآلا لحنلا ةروس

 ءانتمو ةلالد «عطاقلا لطبي ال ًاضيأو»» /١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 ال ةلالد لمتحملا وأ ماعلا داحآلا ربخ وهو .ةلالد «لمتحملاب» صاخلا نآرقلا وهو

 .ها .«ماعلا رتاوتملا وهو ءانتم

 .دعسلا ةيشاح عم ١544/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠۷/۲. رصتخملا نايب :رظناو

 .(مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل# :اهمامتو .44 :ةيآلا لحنلا ةروس

 =الو .ةنسلاب وأ «باتكلاب امإ كي لوسرلا وه نّيبملا نأ :وهو .مدقت ام باوجلاو
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 (""ةعيزألا هّمِئألا هب لاقو .ٍدجاولا ربخب ٍناَرَملا صيّصخَت زوجي (ةلاسم)
 . "اقامت رِتاَوَتْمْلاِبَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

 . لصَمنُمب صح َناَك ْنِإ : ٌيِحْرَكْلا . ””ٌيِعِطَقِب ٌصخ ناگ ْنِإ :

 .ًانيبم نآرقلا نوك نيبو ءانّيبم ب ميركلا لوسرلا نوك نيب يفانت
 .دعسلا ةيشاح عم ١49/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۱۸/١. رصتخملا نايب :رظنا
 .۳۱۳/۳ بجاحلا عفر

 هلاطبإ مزل الإو ءصاخلا لامعإ نم ذب ال ذإ ؛دحاولا ربخب باتكلا صيصخت زوجي

 انهو .١7١2ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو كي ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو .ًاقلطم

 .هنوركني ةيفنحلا نكل .ةعبرألا ةمئألا نع رصتخملا ىف

 ربخب باتكلا صيصخت ةيفنحلا دنع زوجي ال» :*4/ توبثلا ملسم يف لاق

 .ها . «دحاولا

 َمْنَمْلا نيملكتملا نم ةفئاط نع 760/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لقنو
 ها .«زوجي ال :ءاهقفلا نم ةمذرشو «نيملكتملا نم نولئاق لاقو» :لاق ثيح اقلطم

 ٠٠٥/۲. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .«ًاقافتا» لدب «قافتا» لصألا : يف
 ٠٤۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۱۸/۲ رصتخملا نايبو ۴

 «يدنهلا نيدلا يفص هب حرص ام وهو عامجإلاب ةرتاوتملا ةنسلاب نآرقلا صيصخت زوجي
 لاقو ءروصنم وبأ ذاتسألا ةرتاوتملا ةنسلاب باتكلا صيصخت ىلع عامجإلا لقن دقو

 : ٤٠١/۲ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو .كلذ يف فالخ ال :ينييارفسإلا دماح وبأ خيشلا
 ىكح نم مهنمو» ۷۷٦/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو .«افالخ هيف فرعأ ال»

 دضعلا حرش .۷۸/ يزارلل لوصحملا .18ص عمللا :رظناو .«ةيلعفلا ةنسلا يف ًافالخ

 ۷۷1/۲ عماسملا فينشت <37

 2٠١8/9 صيخلتلا يف ينيوجلاو 1۸١/١ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لقن

 يف يدمآلاو «88/“ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ء١/١٠٠ ىفصتسملا يف يلازغلاو

 ىشكرزلاو ء«رصتخملا يف انهو 7١2"”١ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو لا ماكحإلا

 ناك اذإ مومعلا نأ : يفنحلا نابأ نب ىسيع نع مهريغو ۷۷۷/۲ عماسملا فينشت يف

 ءهنم ىلوأ دحاولا ربخف ًازاجم راصو فعض دقف «عطاق ليلدب صيصختلا هلخد دق

 َ .ىلوأ مومعلاف الإو

 صوصخملا ماعلا نأ نم هيلإ بسن ام عم هنع لقنلا اذه حصي فيك يردأ تسل نكلو

 مق:



 . "”ٍففَوْلاِب يِضاَقْلا

(1) 

 عاجش نب دمحمو «نابأ نب ىسيع لاق» :۲۹۰ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق
 ناك امفيك ةجح ىقبي ال هنإ :ثيدحلا باحصأ نم روث وبأو ءانباحصأ نم يجلثلا
 .ها .«صوصخلا ليلد

 ريغ - صيصختلا دعب ماعلا يأ  هنأ» ۷۲۷/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 .ها .«روث يبأو نابأ نب ىسيعل بسنو ءًاقلطم ةجح
 لوصحملا ٠٠١/١. ىفصتسملا ٠١۸/١. صيخلتلا .1486/6 داشرإلاو بيرقتلا :رظناو
 بجاحلا عفر 550/١. لوصألا ىلإ لوصولا .058/؟ يدمآلل ماكحإلا .86/ يزارلل

 تومحرلا حتاوف .دعسلا ةيشاح عم ١49/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ..۴
 .۷۷۷ ءالاال/؟ عماسملا فينشت .« 0١
 باحصأ نم ناك «يفنحلا ىسوم وبأ «ةقدص نب نابأ نب ىسيع وه :نابأ نبا -

 يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم ىلع هقفتو ءيأرلا هيلع بلغ مث ثيدحلا
 ءاضق مث ‹«ركسعلا ءاضق ىلوت «ثيدحلل ظفحلا نسحو «هجولا نسح ناكو «ةفينح

 ىكزأ انثدح دادغب لهأل تيأر ام» :هنع لاقو ءيضاقلا مزاخ وبأ هيلع هقفت «ةرصبلا

 هقفأ ضاق مالسإلا يف ام» :ةيمأ نب لاله لاقو .«ديلولا نب رشبو ءنابأ نب ىسيع نم
 يفوت .«يأرلا داهتجا»و «سايقلا تابثإ»و «دحاولا ربخ»و «جحلا» باتك هل .«هنم
 .١6١ص ةيهبلا دئاوفلا . ٠١۷/١١ دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا .ه ۲۲١ ةنس ةرصبلاب

 501/١. ةئيضملا رهاوجلا

 مل لصتمب ناك وأ ءصخي مل نإو ءزاج لصفنم ليلدب هلبق صخ نإ :يخركلا لاق
 .زجي
 هيلع طلسيف ؛فعض ًازاجم ناك اذإو ءًازاجم هريصي لصفنمب هصيصخت نأ هتهبشو
 .صيصختلا
 ۸٥/۳. يزارلل لوصحملا .18ص عمللا . ١٠١/١ ىفصتسملا 586/١. ناهربلا :رظنا
 نايب .۳۱۷/۳ بجاحلا عفر .6١5ص لوصفلا حيقنت حرش .ه؟6/؟ يدمآلل ماكحإلا

 فينشت .دعسلا ةيشاح عم ١594/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۱۹/۲ رصتخملا
 .۷۷۸/۲ عماسملا

 :188/“ داشرإلاو بيرقتلا ىف لاق .لباقتلا ثودحل ؛فقولا ينالقابلا يضاقلا راتخا
 نإو دحاولا ربخب دبعتلا بوجو ىلع ةعطاق اندنع ةجح ال هنأ كلذ نم هراتخن يذلاو»
 مومعلا ىضتقم عيمجب لمعلا بوجو ىلع الو . مومعلا هضراع

 .«لبق نم هانّيب ام ىلع «لباقتلاب مكحلا بجاولا لب ءدحاولا ربخ هضعب ضراع نإو
 = .هآ

 م



 EF : '"'[ماَلَّسلا هيَلَع] ِهِلْوَقِ “يک َلَحَأَو9 : اوضح مهن : ال

 0 ,"94اَهِيلاَخ ىَلَع الَو ءاَهتَّمَع ىَلَع ُّهأَْمْلا

 لحملا يف فقولا يضاقلا يأرو» :785 786/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاقو =

 ليبس هيلإ قرطتي ربخلا لصأ نإف ؛باتكلا ظفل ىضتقمو ربخلا هيف ضراعتي يذلا

 يف باتكلا ىنعم ىهاضف «نونظلا ةنظم يف باتكلا يف مومعلاب دارملاو «نونظلا

 «ضراعتلا ردق يف فقوتلا بجو كلذ نمف ؛صانلا ربخلا لصأ ددرتلل ؛ضرعتلا

 ينيوجلل صيخلتلا :رظناو ها .4«تايمسملا ةيقب يف باتكلا نم ماعلا طظفللا ءارجإو

 . 1/١

 .(مکلذ ءارو ام مكل لأول :اهمامتو ٠٤. :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(

 2918/# بجاحلا عفر يفو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع» ١44/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو :«*14/7 رصتخملا نايبو

 وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ لب هللا لوسر ىهن» :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ()

 . (اهتلاخ

 ۱۲۸/٩. اهتمع ىلع ةأرملا کنت ال (۲۷) باب «حاكنلا باتک يف يراخبلا هجرخأ

 يف اهتلاخ وأ ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت باب «ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأو

 .۱۰۳۰ ۔ )#”"  ٤١(۱۰۲۸/۲ ثيدح .حاكنلا

 ثيدح ءاسنلا يف نهنيب عمجي نأ هركي ام باب «حاكنلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

oo |۲ (°7 _ ° 6(هم5 _ . | 

 الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال :ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .474/# )١١755( ثيدح اهتلاخ ىلع

 .2؟حيحص نسح ثيدحا :ىسيع وبأ لاقو

 ميرحت باب يفو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا باب «حاكنلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .44/5 اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا

 اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال باب «حاكنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .5؟١/١ (۱۹۲۹) ثيدح

 اهيف بطخي نأ لجرلل زوجي يتلا ةلاحلا باب «حاكنلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

1۳۲ 

 .615 ۰۸ ٤۲۹ ٤۴۲ ۷٤ 4157 ۰۲۲۹/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ٠١۸/۲. اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال (۲۷) باب «حاكنلا باتك يف يراخبلا جرخأو

 .رباج نع هلثم

 .48/5 اهتلاخو ةأرملا نيب عمجلا ميرحت باب «حاكنلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .۳۴۸/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ملك



- 

 يشمل ےن ّنِم ُرِفاَكْلا الو ءُلِتاَقْلا ثري الط : لَم للا ُمُكيِصوُيِطَ

 e ءاَيبنألا َرِشاَعَم خوو 2 رفاکلا َنِم ُمِلْمُمْلا لَو

00 

00 

(۳) 

(€) 

 ءاسنلا] (مكلذ ءارو ام مكل لحأو» :ىلاعت هلوق مهنع هللا يضر ةباحصلا صصخ

 ىلإ عوفرملا ثيدحلاب اهتلاخ ىلعو ءاهتمع ىلع ةأرملا حاكن يف ماع وه يذلا ٤[

 وأ اهتمع ىلع ةأرملا حكنت نأ اي هللا لوسر ىهن» :ةريره وبأ هاور يذلا ب يبنلا

 .«اهتلاخ

 لوصألا ىلإ لوصولا ٠٠٠/١. يدمآلل ماكحإلا .48/* يزارلل لوصحملا :رظنا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .20/5# رصتخملا نايب ."148/“ بجاحلا عفر .0
 عماجلا .80/# صاصجلل نآرقلا ماكحأ 84/١". يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ 5

 سياسلل تايآ ريسفت .5/8 رانملا ريسفت .4/8 ريونتلاو ريرحتلا ١74/0. نآرقلا ماكحأل
 ةفمذ

 ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي# :اهمامتو ١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 .(نييثنألا
 .ش :نم ةطقاس «هلوقب» ةظفل

 .«ملسملا نم» لدب «ملسم نم» أ : يف

 .دحاو ثيدح ىف بجاحلا نبا امهجمدأ ناثيدح ناذه

 ثري ال» :لاق ا يبنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع :لوألا ثيدحلا
 ۰ .«ًائيش لتاقلا

 ٤١/١". فارشألا .ةفحت :رظنا .ضئارفلا ىف ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هجرخأ

 .4۷ _ ۴٤6 ضئارفلا باتك ىف ىنطقرادلا هجرخأو

 .577/5 لتاقلا ثري ال باب «ضئارفلا باتك يف ىربكلا هننس يف يقهيبلا هجرخأو
 نع امهريغو جيرج نباو «ديعس نب ىيحي نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم مهلك
 .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع
 لتاقل سيل» :لوقي ةي هللا لوسر تعمس :لاق رمع نأ بيعش نب ورمع نعو
 .«ٹاریم

 مل بيعش نب ورمع ؛عطقنم اذهو :تلق» :۲۷۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 .ها.ا(رمع عمسي

 ثاريم يف ءاج ام باب «لوقعلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ ثيدحلا

 .ةصق هيفو ۸٦۷/١ هيف ظيلغتلاو لقعلا

 ثيدحو «باوصلا وه اذه» :لاقو .ضئارفلا ىف ىربكلا ننسلا ىف ىئاسنلا هجرخأو

 ٠ .اها .«أطخ شايع نب ليعامسإ
 41١/5". فارشألا ةفحت :رظنا
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 الق الإ :ُعاَمْجِإلا :ٌصّصَخُمْلاَف اوُعَمْجَأ اوُناَك ْنِإ َدِروُأَو "”420ُثَووُن آل

 .اًهب ٍصيِصْخَّتلا ىَلَع "”اوُعَمْج هجا :اَنلُق .ليلد

 .؟9/5١5 لتاقلا ثري ال باب ‹«ضئارفلا باتك يف ىربكلا هننس ىف ىقهيبلا هجرخأو =

 1 ٠ .ًاضيأ ةصق هيفو
 الو ءّرفاكلا ملسملا ثري ال» :لاق ةَ يبنلا نأ ديز نب ةماسأ نع : يناثلا ثيدحلا

 .«ملسملا ٌُرفاكلا

 حتفلا موي ةيارلا يي يبنلا زكر نيأ (148) باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 1١/8. خلإ «...ٌرفاكلا ٌملسملا ثري ال» (55) باب ضئارفلا باتك يفو ٥

 .17/# )١( ثيدح ‹ضئارفلا باتك يف ملسم هجرخأو

 (۲۹۰۹) ثيدح ؟رفاكلا ملسملا ثري له باب «ضئارفلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 مام

 ملسملا نيب ثاريملا لاطبإ يف ءاج ام باب «ضئارفلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .577/# (۲۱۰۷) ثيدح رفاکلاو

 .ها . «حيحص نسح ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو

 كرشلا لهأ نم مالسإلا لهأ ثاريم باب ءضئارفلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .۹۱۲ ۔ ٩۱۱/۲ (۲۷۳۰ لالالا 94) ثيدح

 ثيدح للملا لهأ ثاريم باب «ضئارفلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو

 .هاورلك )°(

 مالسإلا لهأو كرشلا لهأ ثاريم يف باب «ضئارفلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 ةضففلذ

 ۲٠۹. ۰۲۰۲ «۲۰۱/۵ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 )١( يف «..ةغيص مومعلل :نوققحملاو يعفاشلا :ةلأسم يف هجيرخت قبس ص”7١  7١4.

 «مكدالوأ يف هللا مكيصويإلا' :ىلاعت هلوق مهنع هللا يضر ةباحصلا صصخ كلذكو (۲)

 يفو كلذ ريغ مأ ءًارفاك مأ ًالتاق ناكأ ءاوس ءدلو لك يف ماع وهو ١١[« ءاسنلا]

 «ثاريم لتاقل سيل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هريغ مأ ايبن ناكأ ءاوس دلاو لك

 .«ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحنو»و .؛ملسملا رفاكلا الو ءرفاكلا ملسملا ثري الدو

 حرش .۳۲۰/۲ رصتخملا نايب #/١9". بجاحلا عفر < .578/؟ يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ماكحأل عماجلا 0/١"". يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ .159/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 ريسفت .598/4 ريونتلاو ريرحتلا .5117/4 يسولألل يناعملا حور .ه٩/۹ يبطرقلل نآرقلا

 .اهدعب امف 44/5 سياسلل ماكحألا تايآ ريسفت .501/ 405/5 رانملا

 = :لاق ثيح عامجإلا ىوعد ۱۹۲/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا ضرتعا (۳)
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 اهل ٌلَعْجَي مَل» “هَ ف تب ةَملياَ ٌتيِدَح ٌرَمُْع دَر :اوُناَق
E 2400؛ نُ کى 3 : 9 لای ِهِلْوَقِل م لاک سك « مَ لَو  

 يف هدُدَرَتِل :اَنَلُق وار ۱ ا لؤي ر ب باك ُكَرْبَت َفْيَك» :َلاَق َكِلَّذِلَو

 76؟ تب ذك ْمَأ تق َدَصْأ يرد آل» :َلاَق َكِيَذِلَو ؛اًِيْدِص

 مل : ٌيِجْرَكلَأو َناَبَأ نبا دارو نط ُرَبَحْلاَو ييف ماعلا :اولاق

 .ىَلْوَأ ُعْمَجْلاَ « ةن يهو ةلالدلا يِف ُصيِصْخَنلا : الف .ٍزوجَسلاب َفْعْضَي

 .ىلؤأ ْعْمَجْلا :ائلف . "ل فقرا َبَجَوَف هجو ْنِم يعطف اَمُهالِك :يِضاَقْلا

 «ةباحصلا دنع ةجحلا اهب تماق دق ًارابخأ اهب اوصخ يتلا رابخألا هذه عيمج نإ =

 .ها .«اهب تامومعلا تصخ كلذلف ؛اهتويثو اهتححص تملعو

 .8؟1/6 بجاحلا عفر :رظناو .يعطقب ًايعطق الإ اوصخ امف :يأ
 .«يف» ةدايزب .«هنأ» لدب ؛هنأ يف» ش :يف )١(

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىنكس» لدب «انكس» أ :يف (۲)

 .ش :نم ةطقاس «ىلاعت» ةظفل (6)

 .(مکدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ# :اهمامتو .5 :ةيآلا قالطلا ةروس )٤(

 عماجلا ٠٠/١. صاصجلل نآرقلا ماكحأ . اهنا يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظناو

 ۳۲٠/۲۸. ريونتلاو ريرحتلا ٤۳/۷. ريثك نبا ريسفت .171/18 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل

 ٠١۹/٤. سياسلل ماكحألا تايآ ريسفت

 .«انير هللا باتك» أ :ةرابع (©)

 .687ص ٠..لدعلا دحاولا ربخب لمعلا بجي :ةلأسم يف هجيرخت قبس كف

 «؟ ثبذك مأ ٌتقدصأ يردن ال» :امأو» YY بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۷)
 رمع مّهوتي نأ هّللا ذاعمو .بذكلل ادامتعا اهيف مهوت هنأ هرهاظ مهوأ امبر ظفلف

 رمع نع اذه تبث فيكف «سيق تنب ةمطاف يف كلذ هنع هللا يضر

 ديعس نب دمحم نب دمحأ انأبنأ» :لاقف ثراحلا هركذ «ملظم فيعض دانسإب يور امنإو

 نب فلخ انثدح «يبأ انثدح «يناقلاّطلا ميكح نب دامح نب نسحلا اتثدح ؛يِناَدْمَهلا

 نب رمع لاق» :لاق دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع ةفينح يبأ نع تاّيَّرلا نيساي
 1 تقدصأ يردن ال ةأرما لوقل مالسلا هيلع انيبن ةنسو ءانبر باتك عدن ال :باطخلا

 .ةفينح ىبأ ىلإ طقاس دانسإلا اذهو «ةقفنلاو ىنكسلا اهل ًاثالث ةقلطملا «تبذك
 .ها .«ريكانملاو بئارغلا عمجم وهو «ةَدَمع نبا وه ديعس نب دمحم نب دمحأو

 هنظأو «عوبطملا ريغصلا داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لوق ىلع فقأ مل (۸)
 -:1937/# ريغصلا داشرإلاو بيرقتلا يف لاق هنأل ؛ ؛ريبكلا داشرإلاو بيرقتلا يف دوجوم
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 ىَلَع ِفْدَقْلا ةيآ ٍفيِصْنَتَك "هَتّملاَو َنآْرُقْلا ٌُصْصَخُي "”ُعاَمْجِإلا (ُةَلْأْسَم)
 .اًحِساَن َنَمَضَت ّصَن فالخب اوُلِمَع ْوَلَو ."اِْبَعْل

 es .هب َليِق نإ موُهْمَملاب ٌصَخُي ّماَعلا (ةلاسق)»

 .ها .«هيف رظانلا ينغي امب ريبكلا باتكلا يف ربخ لك نع باوجلا انطسب دقو» =
 عامجإلا نأل ؛صصخم هسفن عامجإلا نأ ال «عامجإلا ليلد :انه عامجإلاب دارملا )١(

 .عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هركذي مل اذلو ؛هيلإ دنتسي ليلد نم هل دب ال
 دورولا رثن ٠١٠/١. يطيقنشلا يولعلل دونبلا رشن ."59/ رينملا بكوكلا حرش :رظنا
 :9"ص يتالولل دودّولا حتف ٠05/١". يطيقنشلا نيمألا دمحمل

 فرعأ ال» :لاق ثيح ةلأسملا هذه يف عامجإلا ٥۲۸/١ ماكحإلا يف يدمآلا ىكح (۲)
 .ها.«عامجإلاب ةنسلاو نآرقلا صيصخت يف ًافالخ
 ءعامجإلابو» :هلوقب عامجإلا ىوعد ۲٠۲ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا در

 .؛ةيرهاظلل افالخ «باتكلاب باتكلاو

 عامجإلاب رقي هتدجو AA يرهاظلا مزىح نبال ماكحإلا ىلإ يعوجر دنعو

 مكدالوأ يف هللا مكيصوي# :ىلاعت هلوق عامجإلاب صخ اممو» :لاق ثيح صّصخملا
 ءثري ال هنأب دبعلا ةنسلا صنب صخف ١١[. :ءاسنلا] 4نييثنألا ظح لثم ركذلل
 :ىلاعت لاقو .رفاكلا ملسملا الو «ملسملا ثري ال هنأب رفاكلا ًاضيأ ةنسلا تصخو
 لاقو ١[. :بازحألا] (مكبولق تدمعت ام نكلو هب متاطخأ اميف حانج مكيلع سيلا
 بوجوب أطخلا لئاق باتكلا صخف .«نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :ة هللا لوسر
 .ها .«ءوضولا ضقتنم هنأ ايسان ثدحأ ْنَم لوقنملا عامجإلا صخو «هيلع ةرافكلا

 ىلاعت هلوق هريظن «عامجإلاب زوجي اذكو» :"۲۲ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق (۴)
 صخ .[7؟6 :ءاسنلا] (باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف# :ءامإلا يف
 ةيآ صخ مث .نوسمخ نهيلع بجي ثيح «ةئام دلجلا باجيإ يف انزلا ةيآ نع ءامإلا
 .هأ .«مهقح يف فصنت ىتح ةمألا عامجإب ديبعلا قح يف دلجلا

 حرش .518/؟ يدمآلل ماكحإلا .41/ يزارلل لوصحملا 595/١. دمتعملا :رظناو
 بكوكلا حرش .۳۳۳/۳ بجاحلا عفر .79/5 رصتخملا نایب .۲۰۲ص لوصفلا حيقنت
 نيمألا دمحمل دورولا رثن 591/١. يطيقنشلا يولعلل دونبلا رشن /١/". رينملا
 ٠ .94"ص يتالولل دودّولا حتف 05/١". يطيقنشلا

 هب لقي مل نإ امأو «روهمجلا يأر وه امك هب ليق نإ ةفلاخملا موهفمب صخي ماعلا (5)
 فقوتو .ةيعفاشلا نم ىلازغلاو «ةيفنحلا يأر وه امك هل ةجح ال ذإ ؛صخي ال هنإف
 هنأب «بختنملا» يف مزجو 1١7/6 2٠١ لوصحملا يف ًائيش رتخي ملف يزارلا رخفلا
 .هب صصخي ال

 -ةفلاخملا موهفم دصق لب «ةقفاوملا موهفم "موهفملاب» :هلوقب بجاحلا نبا دصقي مل
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 ال ةفلاخملا وهو ءةجح هنأ يف فلتخملا موهفملا ىلإ راشأ هنإف ««هب ليق نإ» :هلوقب

 .ةقفاوملا

 - ۱٠۲/۳ يزارلل لوصحملا ٠١5/5. ىفصتسملا ۲۹۸/١ - ٠٠. ناهربلا :رظناو

 عفر 16١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .6١5©ص لوصفلا حيقنت حرش . “٠١

 حتاوف ."55/# رينملا بكوكلا حرش .555/5 رصتخملا نايب ."”ه/# بجاحلا

 ريرحتلا ريسيت .177١ص يلعبلا رصتخم ۳۸١/١. طيحملا رحبلا 87/١#. تومحرلا

 1 .۷۸۳/۲ عماسملا فينشت ,.0
 .1َلثُمو» لدب (َلثُم» ش : يف

 :فنصملا طخب دوجوملا نأ ملعاو» :""5/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 يف كلذ سيلو ««سيل» ظفلب «ةاكز ةمئاسلا منغلا يف سيل ةاكزلا ماعنألا يف :لثمو»

 .؟ماكحإلا» يف ام ىلع نوحراشلا هحرشف ءهجو هل رهظي الو ء(۲۹/۲٥) ؛ماكحإلا»

 فرعن ال انإف ؛ثيدح ىلإ «ةاكزلا ماعنألا يف :َلْثُمو» :هلوقب رشي مل فنصملا نإ مث

 ماع صن درو ول اذكو» ٥۲۹/۲: يدمألا ةرابع تناك كلذلو ؛ثيدح يف ظفللا اذه

 ؛؛ةاكز ةمئاسلا منغلا يف» :ِهَك هلوق درو مث اهلك ماعنألا يف ةاكزلا بوجو ىلع لدي

 ءهطخب ةطوبضم اهتيأر دقو «هلعاف مسي مل امل ينبم ؛َّثُمو» :فنصملا ةرابع تناكو

 دق ظفللا اذه نوكي نأ مهوي ظفل هنأل ؛ةلثمألا برض يف ةداعلا ىلع َلّئُمو :لقي ملو

 .درو

 نأ - ٠٠١/۲ رصتخملا ىلع هحرش يف يجيإلا نيدلا دضع يأ  يزاريشلا مّمون دقو

 «خسانلا ملق نم طقس هنأك «ءيش ىلع فطع «واولا» :لاقو .2ُلْئِمَو» :لاق فنصملا

 .ةفلاخملا موهفمل لاثم ركذ وهو

 نإ» :هلوق ليلدب ؛ةفلاخملا موهفم يف الإ ملكتي مل فنصملا نإف ؛مّموت امك سيلو
 .ةقفاوملا ال ةفلاخملا وهو «ةجح هنأ يف فلتخملا موهفملا ىلإ راشأ هنإف ««هب ليق

 ضرغ ريبك نكي ملف «صيصخت ةقفاوملا موهفم نأ ىلع عامجإلا مايق ركذنسف :ًاضيأو

 يأ - يزاريشلا هركذ ام اهيف سيلو ءهطخب يه يتلا ةخسنلا ىلع تفقو دقف :ًاضيأو

 .ها .4- دضعلا

 ىلإ ةراشإ «هلاثم ىف ركذو» :هلوق» : ٠٠٠١/١ دضعلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاقو

 نم  دضعلا يأ  ةمالعلا معز امك ال «لعفلا ةظفل ىلع «َلّثُمو» :نتملا يف هلوق نأ

 ملق نع طقسف لصألا يف ناك ةقفاوملا موهفم لاثم نأب رعشم «لثمو» يف واولا نأ

 / .ها . ؟خسانلا

 -يف لثُمو» :هلوق "5/5 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
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 وْا ماعلا : َلِيِق َنإَ .نْيَليِلَدلا َنْيَب عم نحلل ار اَكَد َةَمِئاَسلا ملأ يف

 ر ا ن زا : اَْلُق .ًةَفَراَعُب 1/601 / و

0) 

00 

(۳) 

(€) 

 0... (“ءومْعْلا ٌصّصَخُي سَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ُهلْغِف (ُةَلأْسم)

 .كلذك سيلو «ناثيدح امهنأ حارشلا مهوت «ةاكز ةمئاسلا منغلا يف» : ءةاكزلا ماعنألا

 .؛َُثُمو» :لاق اذهلو ؛ثيدح ال ءلاثم وهف :لوألا امأ

 يف منغلا يفو» : ظفلب ةقدصلا باتك يف يراخبلا هاور حيحصلا يف هانعمف : يناثلا امأو

 ةمئاسو» :دواد ىبأل ةياور ىفو .«ةاش «ةئامو نيرشع الإ نيعبرأ تناك اذإ ءاهتمئاس

 ءاهقفلا لوق نأ بسحأ» :حالصلا نبا لاقو .«ةاش اهيفف ءنيعبرأ تناك اذإ منغلا
 نم ثيدحلا ظفل يف لصفملل مهنم راصتخا ؛ةاكزلا منغلا ةمئاس يف» :نييلوصألاو
 .يشكرزلا مالك ىهتنا .«بصنلا فالتخاب ؛ةفلتخملا ةاكزلا ريداقم

 رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةاكز» لدب «ةاكزلا» ش ءأ :ىف

 ١160/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۳١/۳ بجاحلا عفرو ۲
 نب ةمامث ينثدح :لاق ىبأ ينثدح :لاق يراصنألا ىنثملا نب هللادبع نب دمحم نع

 ههجو امل باتكلا اذه هل بتك هنع هّللا يضر ركب ابأ نأ هثدح ًاسنأ نأ سنأ نب هللادبع
 ةا هللا لوسر ضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه ميحرلا نلمحرلا هّللا مسب» :نيرحبلا ىلإ

 اههجو ىلع نيملسملا نم اهلئس نمف «هلوسر اهب هللا رمأ يتلاو «نيملسملا ىلع
 نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا ةقدص يفو»... طعي الف اهقوف لئس نمو ءاهطعيلف

 . تاش ةثامو نيرشع ىلإ

 _ ۳۱۷/۳ )١484( ثيدح منغلا ةاكز (۳۸) باب «ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 نذل

 نم .ةال 45/5 )/١859( ثيدح ةمئاسلا ةاكز ىف باب «ةاكزلا ىف دواد وبأ هجرخأو

 نيعبرأ تناك اذإ منغلا ةمئاس يف» :لل هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف سنأ ثيدح
 .«ةاش اهيف
 . اک لدب «مالسلا هيلع» ش : يف

 .يخركلا نسحلا يبأل ًافالخ ءمومعلا صصخي لَك هلعف
 ةنسلاو باتكلا مومع صيصخت امأو» :"05٠ص ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاق

 يبأ باحصأ نم يخركلا نسحلا وبأ عنمو .اهب هصيصخت زوجيف ه5 هللا لوسر لاعفأب
 ةلبقلا لابقتسا نع هيهن صخي مل اذهلو ؛لعفلاب لوقلا ٌمومع صخُي نأ ةفينح
 هرابدتساو ؛سدقملا تيب ةنيدملاب ةَ هللا لوسر لابقتساب «لوبلاو طئاغلاب اهرابدتساو
 .ةبعكلا
 -مجر يف هلعفب مجرلاو دلجلا نيب عمجلا يف ف مالسلا هيلع هلوق ةباحصلا تضخ دقو
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 “مارح ٍِذِحَمْلا ْفْشَك وأ «ةَجاَحْلِل ُلاَبْمَتْسالا وأ ,0"2ُلاَصوْلا :َلاَق ْوَل امك

(1) 

(¥) 

(۳) 

 .«هبشأ خلاب اذه نأ يدنعو .باحصألا هركذ اذكه .دلج ريغ نم ةيدماغلاو زعام
 .ها

 .070/؟ يدمآلل ماكحإلا ٠٠١/١. ىفصتسملا .۷٤۲ص ةرصبتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ."40/6 بجاحلا عفر ٠١۱/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 7١١. ص لوصفلا حيقنت حرش

 بكوكلا حرش .77١ص يلعبلا رصتخم ۳۸۷/١. طيحملا رحبلا ."7/9 رصتخملا نايب
 84/١". تومحرلا حتاوف ۷۸٤/۲. عماسملا فينشت ۳۷١/۳. رينملا

 هجيرخت قبس دقو ءهيلع قفتم .مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف مث ءلاصولا نع وهي هيهن
 4١. ١ص

 لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ» :هلكك هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا بويأ يبأ نع

 .«اوبرغ وأ اوقرش «هرهظ اهلوي الو ةلبقلا

 ثيدح خلإ ...لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتست ال باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ
.f0/ (144) 

 ىلع تدعق اذإ :نولوقي ًاسانأ نإ» :لوقي ناك هنأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نعو
 ًاموي تيقترا دقل» :رمع نب هللادبع لاقف .سدقملا تيب الو ةلبقلا لبقتست الف كتجاح

 سدقملا تيب ًالبقتسم نيتنبل ىلع لي هللا لوسر تيأرف ءانل تيب رهظ ىلع
 .ثيدحلا .٠..هتجاحل

 ۔ )١58( ۲٤١/۱ ثيدح نيتنبل ىلع زربت نم باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ
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 ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا يأ) كلذ يف ةصخرلا باب «ةراهطلا يف دواد وبأ جرخأو

 ءلوبب ةلبقلا لبقتسن نأ هي هللا يبن ىهن» :لاق رباج نع ١/ ٤ (۱۳) ثيدح (ةجاحلا

 ٠ . «اهلبقتسي ماعب ضبقي نأ لبق هتيأرف
 لاق :لاق ّيلع نع ةرمص نب مصاع نع تباث يبأ نب بيبح نع جيرج نبا نع
 .«تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت الو .؛كذخف زربت ال» : ل هللا لوسر

 40/4 (4018) ثيدح يرعتلا نع يهنلا باب ءمامحلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 .؛ةراكن هيف» :لاقو

 مزح نبا معزو» :- ۳۲۸/۲ رصتخملا نایب ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لاق

 ةشئاع نع ملسم ىورف هلعف امأو .لاق امك سيلو «بيبح نم هعمسي مل جيرج نبا نأ

 وأ هذخف نع ًافشاك هتيب ىف ًاعجطضم لك هللا لوسر ناك» : ثلاق اهنع هللا يضر

 نذأف رمع نذأتسا مث ءثدحتف لاحلا كلت ىلع وهو هل نذأف ركب وبأ نذأتساف ءهيقاس

 : لاق .هبايث ىوسو ةي هللا لوسر سلجف نامثع نذأتسا مث .ثدحتف كلذك وهو هل

 -عملف رمع لخد مث «هلابت ملف ركب وبأ لخد» :ةشئاع تلاق جرخ املف .ثدحتف لخدف

AY 



 ماب َتَبَ نو . سلف صاحب ٌابتالا تق نإ لَ م .ملشم لک یل

 .ِفّفَرْلاب :َليِقَو . ٍلْعِفْلا ٍقِفاَوُمِب ُلَمَعْلا :َليِقَو .ٍلّرألاب ُهٌصيِصْخَت 7 : ُراَمْحُمْلاَف

 . عْمَجْلِل ؛ىلزَأ يصل : اّ

 . نْيَموُمْعْلا يف ُمالَكْلا :اَنلُق .هصوصْحِل ؛ىَلْوَأ ُلْعِفْلا :اوُلاَق

 فلاح ٍلْغِفِب “مّلَسَو ِهَْلَع هللا ىَلَص َمِلَع اذِإ :ُروُهْمْجْلا (ةلانَم)
 ُهُقِفاَرُم ِهْيَلَع لمح "0ىَئْعَم َنّيَبَت ْنِإَف .ٍلِعاَمْلِل اًّضَخُم َن ناگ هركي ملو 0 0 يب (#) ب عاهل م عر سود ( ۰

 . هالا ىَلَع يمك جب وأ ِسايِقلاِب

 دعي ل :ٌراَعْخُمْلاَف ءْنّيَبَتَي ْمَل ْنِإَك ِذاَوَجْلا ُليِلَد ُهَتوُكْس َّنَأ :ائ
 . "هلو ردع

(1) 

(1) 

(۳) 

(4) 
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 ےس ےس ھر

 لجر نم ييحتسأ الأ» :لاقف ؟ كبايث كيلع تيوسو َتْسَلَجَف نامثع لخد مث «هلابت
 .ها .« ؛؟ةكئالملا هنم يحتست

 ثيدح خلا ...نامثع لئاضف نم باب «ةباحصلا لئاضف باتك ملسم حيحص :رظناو

0( 855/4 . 

 . اة لدب «مالسلا هيلعا ش :يف

 لدب ٠١١/۲. دضعلا حرشو ۳۳٠/۲ رصتخملا نايب يف امك «ملف» ش أ :يف

 ."41/# بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ملو)»

 .رهاظ فيرحت وهو .«ىنعم» لدب «انعم» ش :يف
 ./55ص .«..ةلبانحلل ًافالخ معي ال دحاول هباطخ» :ةلأسم يف هجيرخت قبس
 .هال» لدب بجاحلا عفر يف امك «الأ» أ :يف

 هركني ملو «لعفلا كلذب ةي ميركلا لوسرلا ملعو «ماعل ًافلاخم ًالعف دحاو لعف اذإ
 ؛لعفلا كلذ لعاف ىلإ ةبسنلاب ماعلل ًاصصخم كي لوسرلا هررق يذلا لعفلا كلذ ناك
 .لعفلا كلذ زاوج ليلد ؛هب ملعلا عم ةي يبنلا توكس نأل

 نم :يأ هقفاوم لعافلا كلذ ىلع لمح «لعفلا كلذ زاوج بجوي ىنعم نيبت نإف

 ىلع يمكح» :ِةي هلوقب وأ «سايقلاب امإ ءلعفلا كلذل زوجملا ىنعملا هيف دجو
 «ماعلا روص عيمج يف ىنعملا كلذ دجوي نأ الإ ؛«ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا
 .سايقلاب خسنلا زوجي هنإ :انلق نإ ماعلل ًاخسان نوكي ذئتيحف

 زاوج ىدعتي ال هنأ بجاحلا نبا دنع راتخملاف «لعفلا كلذ بجوي ىنعم .نبتي مل نإو

 .يدعتلا ليلد رذعتل ؛هريغ ىلإ لعافلا نم لعفلا كلذ

Nf 



 اولا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 َناَك ْوَلَو ٠ ِمَصْخُشي مَحُمِب َسْيَل ٌيِباَحَّصلا َبَمْذَم نإ :زوهنجملا ( (ةلأْسَم)

 جْ سيل :انل ."ةكباتحْلاَو "؟هّيتَحْلِل فالج . يوا

 :لاق ثيح ميمعتلا راتخاو ٤١/١ بجاحلا عفر يف بجاحلا َنبا يكبسلا نبا فلاخو
 مث «صيصختلا يضتقي ام رهظي مل ام «ىنعملا رهظي مل نإو «ميمعتلا اندنع راتخملاف»

 .ها .«صيصختف الإو «خسن وهف اهلك دارفألا بعوتسا نإ
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."70/7 رصتخملا نايب ."47/ بجاحلا عفر :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲

 يذلا يباحصلا ناك نإو «ماعلل اصصخم نوكي ال «ماعلل افلاخم يباحصلا بهذم ناك اذإ

 هنإف «بلكلا غولو يف هنع هللا يضر ةريره يبأ بهذمك ماعلل ًايوار ماعلل فلاخم هبهذم
 مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو اعلا ثيدحلا فلاخي

 .بارتلاب نهادحإ ًاثالث لسغي نأ هبهذم نأل ؛«بارتلاب نهادحإ ًاعبس هولسغاف
 .ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملاو ةيعفاشلا نم روهمجلا بهذم اذهو

 .148١ص ةرصبتلا ۲١. ص عمللا 1١5/1. ىفصتسملا ۲۹٤/١. ناهربلا :رظنا

 .9١5ص لوصفلا حيقنت حرش ٥۳۳/۲. يدمآلل ماكحإلا “/١77. يزارلل لوصحملا

 عم ٠١١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۳٠/۲. رصتخملا نايب ٤۲/۳". بجاحلا عفر

 رينملا بكوكلا حرش .۲۳٠ص يلعبلا رصتخم .۳۹۸/۳ طيحملا رحبلا .دعسلا ةيشاح

.Voer۷. عماسملا فينشت A4/Y 

 كلذب تومحرلا حتاوف حرشب ٠٠١/١ توبثلا ملسم يف يفنحلا روكشلادبع نبا حرص
 ةيعفاشلل ًافالخ «ةلبانحلاو ةيفنحلا دنع صصخم ملاعلا لداعلا يباحصلا لعف» :لاقف

 .ها .؛ةيكلاملاو

 ٤١١/۲. ريبحتلاو ريرقتلا 71١/١". ريرحتلا ريسيت :رظناو

 لوق مومعلا تاصصخم نم» ١/5!8: ةضورلا رصتخم حرش يف يلبنحلا يفوطلا لاق

 صخي سايقلا نأل ؛ ؛ مومعلا هب صخي هنإف «سايقلا ىلع مدقي ةجح لعج اذإ يباحصلا

 .ها .ةهب صحي نأ ىلوأ هيلع مَّدقُملا يباحصلا لوقف ‹مومعلا هب

 ليق نإ مومعلا صصخي يباحصلا بهذم) : ۱۲۴۳ص هرصتخم يف يلبنحلا يلعبلا لاقو

 .ها .ارثكألا دنع الف الإو .ةجح وه

 ىلع مدقي «ةجح هنأل ؛يباحصلا لوق» :؟967؟ص لخدملا يف يلبنحلا ناردب نبا لاقو
 .ها .«اصصخم نوكيف ؛سايقلا

 - ۷١٠ص ةدوسملا .6014/1 ةدعلا .ةهزنلا عم ١58/7 ١59 رظانلا ةضور :رظناو

 ۳۷٣/۳. رينملا بكوكلا حرش .۸

 وبأ هيلع هعبتو «يلزتعملا رابجلادبع يضاقلل وهو ءرخآ بهذم ةلأسملا يفو اذه
 .78١/؟ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا
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 مِرْلَْسُي :اًنلق .ٌعْمَجْلا ٌبجَيَف .اقِساَف ناك الِإَو ءاليلد ُمِزْلَتْسَي :اولاق

 .ُهُعاَبتا ِهِرْيَعِل ُروُجَي لق ءِ يف ًاليِلَد

 ْمَل :اَضْيَأَو ُهتّيِبَل اًَعْطَق َناَك ْوَلَو :ائْلُق .ُهَّيَبَل امت َناَك ْوَل :اوُلاَف
 َوُهَو فهما ٩آ يباح َمِلْرْجَي ْمَل :اًضِيَأَ .ِورْيَغ ى فَي

 . “قامت

 َسْيَل ءٌصاَخ ضْعَب ٍلُواَنَت يِف َهَداَعْلا َّنِإ :ُروُهْمُجلا (ةأشق)

 نكي مل نإ :ةاضقلا يضاق لاقو» : ۱۷١/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق =

 «ةرورض ليوأتلا كلذ ىلإ هب يبنلا دصق ملع هنأ الإ هجو هليوأتو يوارلا بهذمل

 ؛ليوأتلا كلذ ىلإ راص نوكي نأ َرْوُج كلذ ملعي مل نإو .هليوأت ىلإ ريصملا بجو
 «يوارلا هيلإ بهذ ام كلذ ىضتقا نإف .هجولا كلذ ىف رظنلا بجو «سايق وأ صنل

 .ها .«حيحص اذهو .هيلإ رصي مل الإو «هيلإ ريصملا بجو
 .181/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 7**2/؟ رصتخملا نايب يف امك «ىلع» أ :يف )١(

 ٤۳١/۳". بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«نع» لدب

 .ش :نم ةطقاس «رخآ» ةظفل (؟)

 رخآ يباحصل زجي مل :ًاضيأو» » :"4"/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۳)
 زوجي :يأ «قافتا» ةفلاخملا زاوج :يأ ؛وهو» .فلاخي ال عطاقلا ذإ ؛«هتفلاخم

 ها .؛رخآ ىباحص ةفلاخم قافتالاب

 .دعسلا ةيشاح عم ٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۳۳/۲ رصتخملا نايب :رظناو
 يدمآلاو ۱۳١/١« لوصحملا يف يزارلا مامإلا لقن هيف فلتخا امم ةداعلاب صيصختلا (5)

 .امهعابتأو ۲ ماكحإلا يف

 سانلا نمف .بجاحلا نباو «يدمآلا سكعو ءصصخت ةداعلا نأ يزارلا مامإلا ركذف
 .دحاو لحم ىلع امهدراوت ًاناظ امهنيب عمجلا لواح نم مهنمو «هرهاظ ىلع هارجأ نم
 :نيتروص ةلأسملل نأ باوصلاو

 :لاق ثيح ۳ ا يف يزارلا رخفلا اهيف ملكت يتلا يهو :امهادحإ

 اهنأ اهلاح نم ملعُي نأ امإ تاداعلا :لوقن نأ حلا .تاداعلاب صيصختلا ىف اوفلتخا»

 ام اهنأ ملعُي وأ .اهنم مهعنمي ناك ام لك هنأو فالك لوسرلا نامز يف ةلصاح تناك

 .نيرمألا نيذه نم دحاو ملعُي ال وأ .ةلصاح تناك

 ريرقت :وه ةقيقحلا يف صصخملا نكل <« ءاهب صيصختلا حص :لوألا ناك نإف

 .اهيلع ي لوسرلا
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(00 

 0 اًيّرلا ُتْمَدَح» :لْثِم 2"”ةِفئَحْلِل اًنالِج

 ىلع ةجح نوكت ال سانلا لاعفأ نأل ؛اهب صيصختلا زجي مل :يناثلا ناك نإو

 عامجإلا :وه ٍظيح صّصخملا نكل < ءاهب صيصختلا حصل هيلع اوعمجأ ول لب ءعرشلا

 .ةداعلا ال

 ال صصخم ريغ هنوك لامتحا عمو «نيلوألا نيمسقلل ًالمتحم ناك :ثلاثلا ناك نإو

 .ها .«كلذب عطقلا زوجي

 يف بجاحلا نباو 204/1 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا اهيف ملكت يتلا يهو :ةيناثلا

 لعفب ماعلا دورو ىلع ةيراج ةداعلا نوكت نأ :رصتخملا يف انهو ء۳۳٠ص ىهتنملا

 :لاق ول امك «هلوانتي ظفلب هنع مهاهني ةه هنإ مث ءًالثم نيعم ماعط لكأك نيعم

 يرجي وأ طقف ماعطلا كلذ ىلع ًارصتقم يهنلا نوكي لهف «ماعطلا يف ابرلا تمرح»

 .يناثلا قحلاو ؟ هيف ةداعلل رثأتي الو «همومع ىلع

 وه له هريغ نأ يف فالخلا امنإو ءًاعطق ًادارم ةداعلا هب ترج يذلا نإ :مهدنعو

 ؟ هعم دارم

 ليصفتلا :باوصلا» :هلوق قيقد نبا نع ۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقنو

 نين حجري نأ نكمي لمفلا ىلإ عجر امف .لوقلا ىلإو «لعفلا ىلإ ةعجارلا ةداعلا نيب

 الف «ربلا نيب ةداعلا نوكتو «ماعطلاب ماعطلا عيب مرحي نأ :لثم .ةداعلا ىلع مومعلا

 .ةيلعفلا ةداعلا هذهب ظفللا مومع صخي

 ضعبب ظفللا صيصخت اوداتعا فرعلا لهأ نوكي نأ :لثمف «لوقلا ىلإ عجري ام امأو
 هليزنت ىوقيف ماعلا ظفللا قلطأ اذإف «صاخلا كلذ ىلإ هيف نهذلا قبسي ًادايتعا «هدراوم

 هنأل ؛هيف هلامعتسا غاس ام ىلع ظفللاب لدي امنإ هنأ رهاظلا نأل ؛داتعملا صاخلا ىلع

 ."ؤ5 ۔ ۳۹۰۹/۳ طيحملا رحبلا :رظناو ها .«نهذلا ىلإ ردابتملا

 5١. ص عمللا ۲۷۸/١. دمتعملا ."4١ص ةلدألا عطاوق :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 عفر .٤۲٠ص يلعبلا رصتخم .ه۲/٤۳ يدمآلل ماكحإلا ۱١١/١. يزارلل لوصحملا

 رينملا بكوكلا حرش ۳۱۷/١. ريرحتلا ريسيت ۳۳٤/۲. رصتخملا نايب ."40/ بجاحلا

AVI1 عماسملا فينشت  

 (يلمعلا فرعلا)» :€۳/ تومحرلا حتاوف يف هحراش عم توبثلا ملسم بحاص لاق

 ةيعفاشلل ًافالخ اندنع) دارفألا كلتب ماعلل (صصخم) ءاعلا د دارفأ ضعبب سانلا لماعت يأ

 (امأو) مهل ًافالخ اندنع (هيلإ) ماعطلا (فرصنا ربلا لكأ مهتداعو ماعطلا تمّرحك
 املك لب «لكلل قارغتسالا نارجهب فرعلا ىرج نأب (يلوقلا فرعلاب) صيصختلا

 قلطت (مهاردلاك) صصخم مهنيبو اننيب (قافتابف) دارفألا ضعب اودارأ فرعلا ىف اوقلطأ

 .ها .«دوقعلا يف (بلاغلا دقنلا ىلع)

 -فرعلاب ماعلا صيصخت امأ» ۳١۷/١: ريرحتلا ريسيت يف يفنحلا هاشداب ريمأ لاقو
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 ًالَو .افْرُعَو هَل ماع َطَّْللا “نأ :انَل . لا لوا ْمُهُتَداَعَو .«ماَعطلا يف
 و

 [ب/ه0] / ِدْقَتلاَو "فدع

 ِةَبْلَع ٍفالْخب وب صحا

 ةَباَدلا صيصختك هب صَّصْحََي :اوُناَق

 ًادلاگ ِهْيَلَع مسالا َبَلَغ ْنِإ :انْلُق .ٍبِلاَعْلاِ

 هيف ذ ُضْوَمْلاَو «هِلْواَتَت

 ْمَهْفُي ْمَل نَأَّضلا ُلُواَتَت ٌةَداَعْلاَو فامْحَل يِ ٍرَئْشا» :َلاَق ْرَل :اوُلاَق

 . موُمُعْلا يف ُمالَكْلاَو ِقَلْطُمْلا يف ٌهئيِرَق كلِ :اَنْلُق .ُهاَوِس

 اقل ءٌصيِصْخَت الق ٌّماَعْلا مح ٌصاَخْلا َقَئاَو اَذِإ :ٌُروُهْمْجْلا (ُةَلَأْسَم)
2. (f) o 0 لثم . روت يبأل: 

nو  

 فرعلا امأو .هيلع قفتمف «بلاغلا دقنلا ىلع مهردلاو «رامحلا ىلع ةبادلاك يلوقلا =

 .ها .«صصخم وه ةيفنحلا دنعف .هيف فلتخمف - ةداعلا وهو - يلمعلا

 ۴٠١/١: ريبحتلاو ريرقتلا يف جاحلا ريمأ نبا هحراش عم ريرحتلا بحاص لاقو

 ةيفنحلا دنع) مهبطاختو مهتبطاخم يف عقاولا ماعلل (صصخم) موقل (يلمعلا فرعلا)»

 ماعطلا (فرصنا ربلا لكأ) نيبطاخملا يأ (مهتداعو ماعطلا تمّرحك «ةيعفاشلل ًافالخ
 (يلوقلا فرعلاب) ماعلا صيصخت (امأ هجولا) ةيفنحلا لوق يأ (وهو) ربلا يأ (هيلإ)
 ىنعملا كلذ الإ هعامس دنع ردابتي ال ثيحب ىنعمل ظفل قالطإ موق فراعتي نأ وهو

 ها .«(بلاغلا دقنلا ىلع مهردلاو «رامحلا ىلع ةبادلاك قافتاف)

 .545- ٥٤۲ص يفنحلا يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب :رظناو

 .ش :نم ةطقاس «ماعطلا يف» :ةظفل )١(

 أ :نم طقاس ؛ْنأ» :فرح (۲)

 .«فرعلاب» لدب «فرعلا يف» أ :يف (6)

 ظفلو «ماع ظفل درو اذإ هنأ ىلع روهمجلا قفتا» ٥۳٤/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق )٤(
 سنجب ماعلل ًاصصخم صاخلا نوكي ال ماعلا هيلع لدي ام ضعب ىلع لدي صاخ

 .«ةيعفاشلا باحصأ نم روثلا يبأل ًافالخ ءهاوس ام هنع ًاجرخمو «صاخلا لولدم

 نايب ."81/ بجاحلا عفر .؟9١ص لوصفلا حيقنت حرش .۲۸۸/۱ دمتعملا :رظناو

 حرش .دعسلا ةيشاح عم ٠٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .**5/؟ رصتخملا

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."85/“ زيرحتلا ريسيت ."85/“ رينملا بكوكلا

 .ينانبلا ةيشاح عم 5
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 ٍةاَش يِف لسو هيلع هللا ىَّلَص] هل لوقو و "4َرْهط ْدَمَق دقق عبد باَهِإ امي

 .اًمهب '*”ُلَمْعْيْلَف ضرع 9 : ال. "”4اَهُروُهَط اًهْعاَبِدم : ةَنوُمِئَم

 . دوم ِبّّللا ُموُهْنَم :اَنْلُق .موُمُعْلا ٌصَّصَخُي ُموُهْفَمْلا :اوُناَق

 وُبَأَو ءُماَمِإلا . ("”صيِصْختب َسْيَل ضْعَبْلا ىلإ ٍريِمَصلا ٌعوُجُر (ةَلأْسَم»)
52 

 . "”ٌصيِصخَت : نْيَسْحْلا

 .777ص ٠..لقتسملا ريغ لئاسلا باوج :ةلأسم يف هجيرخت قبس )١(

 بجاحلا عفر يف امأ .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)
 نايب يفو .«مالسلاو ةالصلا هيلع» :18١؟/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴

 .«مالسلا هيلع» :**5/؟ رصتخملا

 .777ص ؛..لقتسملا ريغ لئاسلا باوج :ةلأسم يف هجيرخت قبس (۳)

 .'لَمْعُيْلَما لدب 275/9 رصتخملا نايب يف امك لَمْعُيَفا ش :يف (6)
 دنتسي آل روث ابأ نإ :لوقأ انأو» :"81/6 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق ()

 ناكل هب لاق ولو ءهب لوقي ال هنأ نظلا بلاغ نإف «ةجح بقللا موهقم نأ ىلإ

 دورو لعجي هنكلو «هنود وهو قاقدلا نع ىكح دقف «هنع ىكحي هنأ رهاظلا

 لعجيو «صاخلا اذه ماعلا كلذب دارملا نأ يف ةنيرق ماعلا مدقت دعب صاخلا

 .«همهفاف .بقللا موهفمب هنم الوق كلذ سيلو «ديقملاك صاخلاو ءقلطملاك ماعلا
 .ها

 ماعلا صيصخت كلذ بجوي مل «هلوانت ام ضعبب صتخي ريمضب هبقع مث ًاماع ركذ اذإ (5)
 - ۲۸۳/١ دمتعملا ىف نيسحلا وبأ هنع هلقن امك رابجلادبع ىضاقلا هراتخا ام وهو

 2085/9 ماكحإلا يف يدمآلاو ءالا - ۷٠/۲ ىفصتسملا يف يلازغلا هراتخاو «5
 جاهنملا يف يواضيبلاو ءرصتخملا يف انهو 217” ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو
 يدنهلا نيدلا يفص نع ۲٠۳/۲ جاهبإلا يف يكبسلا نبا هلقنو «جاهبإلا حرشب ۳
 .ةلبانحلا رثكأ هراتخاو «ةيعفاشلا نم ريثكو

 عفر .۲۱۸ص لوصفلا حيقنت حرش .4١5/؟ ةدعلا ١/#58. دمتعملا :رظناو

 ۲٠۳/۲. جاهبإلا .488/5 لوسلا ةياهن ."//؟ رصتخملا نايب ."ه7/“ بجاحلا

 فينشت .۲۲۹/۸۳ طيحملا رحبلا .۲۲٠ص يلعبلا رصتخم .١”8ص ةدوسملا

 بكوكلا حرش 85/١". تومحرلا حتاوف .۴۲۰/۱ ريرحتلا ريسيت .۷۸۸/۲ عماسملا

 ."88/# رینملا

 47/۲ صيخلتلا یف هلاق حيحص ينيوجلا نيمرحلا مامإ نع بجاحلا نبا هلقن ام (۷)

 -هلوق لثم وهف هضعب ميمعت عم صتخي دق باطخلا ضعب نإ :انلق اذإ امأف» : لاق ثيح
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 قفا

 رف

 "'4َنهئلوُمِبَو» عم "'4ثاتْلطْمْلاَوط :لثي .©"'ٍِفْقَوْلاِب :َليِقَو

 :ىلاعت هلوق ىلإ ۲۲١[ :ةرقبلا] (ءورق ةثالث مهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو» :ىلاعت

 مغت ةيآلا ردص يف تاقلطملاف ۲۲١[. :ةرقبلا] كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو»

 .تايعجرلاو تانئابلا

 .ها .«تايعجرلاب صتخم ۲۲٠[ :ةرقبلا] ؟نهدرب قحأ نهتلوعبو» :هلوقو

 دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق .احيحص سيلف يرصبلا نيسحلا يبأ نع هلقن ام امأو
 .«كلذ يف فقوتلا اندنع ىلوألاو» ١/8:

 يبأو ينيوجلا نيمرحلا مامإ نم ًالك نأ :078/7 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا لقنو

 يبأو «نيمرحلا مامإك فقوت نم مهنمو» :لاق ثيح فقولاب نالوقي يرصبلا نيسحلا
 يف ًاحيحص سيلو ء«يرصبلا نيسحلا يبأ قح يف حيحص اذهو .«يرصبلا نيسحلا

 .كلذ ىلإ ةراشإلا تمدقت امك «نيمرحلا مامإ قح

 جاهبإلا .45/؟ ينيوجلل صيخلتلا ۲۸۴/١. يرصبلا نيسحلا يبأل دمتعملا :رظنا

 ٤۸۹/۲. لوسلا ةياهن ..۲

 يف يفارقلا مامإلا امهنع هلقن ام ىلع ينزملاو يعفاشلا يأر وه :صيصختلاب لوقلاو

 مامهلا نب لامكلا هحجر ام وهو .ةيفنحلا رثكأ هيلعو ۲۱۹٠ص لوصفلا حيقنت حرش
 .«هجوألا وهو» :لاقو ريسيتلا حرشب ۳۲١/١ ريرحتلا يف يفنحلا

 857/١". تومحرلا حتاوفو ٠٠٤/١ ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو

 فقوتلا اندنع ىلوألاو» :لاق ثيح 74/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ يأر وهو
 1 ها.«كلذ يف

 دقو «ناهربلا يف ينيوجلا يأر هنأب ٠٠۳/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا حرضو

 .هيلع فقأ ملف صاخلاو ماعلا لئاسم يف ناهربلا يف تثحب

 يف روكشلادبع نباو /١50« لوصحملا يف يزارلا رخفلا فقولاب لوقلا راتخاو

 ١ .تومحرلا حتاوف عم ٠١٠/١ توبثلا ملسملا
 .ها .«راتخملا وهو .فقوت نم :مهنمولا : N لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 :ليقو» :تومحرلا حتاوف عم ٠٠١/١ توبثلا ملسملا يف روكشلادبع نبا لاقو

 ريمضلا نأل ؛هبشألا وهو :لوقأ )/١50(. لوصحملا ىف راتخملا وهو «فقولاب

 يف صيصختلا مزلتسي ال لوألا يف صيصختلاف «دارملا هلولدم رابتعاب ظفللا ىلإ عجري
 .ها .«حيجرت الف ؛سكعلاك يناثلا

 .(ءورق ةثالث مهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو» :اهمامتو ۲۲١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 اودارآ نإ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو» :اهمامتو ۲۲١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 .(احالصإ
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 ك0 ٍرَخآلا ر زاجم اًمِهِدَحَأ زاجم م مَرَْي لف ءِناَظْمَل

0) 

 قفز

 ٍ؛ُفْقَوْلا .رهاظلا "!ةَداَعِإَك ُهّنأِب ٌبيِجَأَو .ريمصلا ُةَمَلاَخُم ُمَرْلَي :اوُلاَق

 ثيح نيتيآلاب ليثمتلا ىلع ١ تومحرلا حتاوف يف يفنحلا يراصنألا ضرتعا
 تاقلطملا ىلإ عجري ةيناثلا يف ريمضلا نإف ؛ًارظن نيتيآلاب ليثمتلا يف نأ ملعاو» :لاق

 عشب تخسن مث قاط لک يف ةحابم ةعجرلا تناكو «ثالثب ةقلطم تناك نإو ءاهلك

 :.سابع نبا نع يقهيبلاو «يئاسنلاو ءدواد وبأ ىور ام هيلع ليلدلاو «ةنئابلا

 (نهدرب قحأ نهتلوعبو» :ىلاعت هلوق ىلإ (ءورق ةثالث مهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو»
 اهقلط نإو اهتعجرب قحأ وهف هتأرما قلط اذإ ناك لجرلا نأ كلذو ء[١۲۲ :ةرقبلا]

 :ةرقبلا] (ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا» :لاقف كلذ خسنف ءاثالث
 خوسنم خلإ [؟55 :ةرقبلا] 4نهتلوعبو» :ىلاعت هلوق نوكي اذه ىلع مث ۷
 «علخلاو نينثالا قوف اميف الإ سيل خسنلاو «خسانلا ءارو اميف ةعجرلا ىقبيف شبلا

 ءانئاب يلام ريغ دحاو نوكي الف عجاور تاقلطملا نم امهءارو ام نوكي نأ مزليف
 هللا همحر يعفاشلا لوق ئنيح تبثف ؛عراشلا رابتعا ريغ نم ربتعي ال جوزلا فرصتو

 ةنونيبلا الإ سيلو «نئاب عورشم علخلا نإ :لاقي نأ الإ ةنئاب ريغ تايانكلا نإ :ىلاعت

 كلت خسنف ؛لام ريغ نم ةنونيبلا ةحص ىلع قفاوملا هموهفمب لدف يلاملا ضرعلاب

 ملعأ هللاو اذه .ةلالدلاب ةرابعلا خاستنا زوج اذإ اذه نكل «ةدحاولا ةنئابلا يف ةيآلا

 .ها . «هماكحأب

 يدمآلل ماكحإلا .19/# يزارلل لوصحملا 584/١. دمتعملا .45/8 صيخلتلا :رظناو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۴۸/۲ رصتخملا نايب ."0"/# بجاحلا عفر ۲ . 

 .784/7 عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاج عم

 .رهاظ فيرحت وهو «ةداعإك» لدب «ةداعك» أ :يف

 نأ وهف .فقوتلا ىلع ةلالدلا امأو» ۲۸٤/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ام لك ىلإ عوجرلا يضتقي ةيانكلا رهاظو «قارغتسالا يضتقي مّدقتملا مومعلا رهاظ

 كسمتلا نم ىلوأب ةيانكلا رهاظ نع لودعلاو ءمومعلا رهاظب كسمتلا سيلو .مدقت
 ءرخآلا نم ىلوأ امهدحأ نكي مل اذإو .مومعلا رهاظ نع لودعلاو ؛ ةيانكلا رهاظب

 .ها .ة«فقوتلا بجو

 مدقتملا مومعلا رهاظ نأ :هيلع ليلدلاو» /١4٠: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو

 بجي ةيانكلا نأل ؛مدقت ام لك ىلإ عوجرلا يضتقي ةيانكلا رهاظو .«قارغتسالا يضتقي

 ال تاقلطملا :وهو ىلوألا ةيآلا يف مدقتملا روكذملاو «مدقتملا روكذملا ىلإ اهعوجر

 نأ الإ «ةّتبرض يديبع نم رادلا لخد نم» :لاق اذإ ناسنإلا نأ ىرت الأ «نهضعب

 -يديبع بوتي نأ الإ» .:لوقي نأ ىرجم ىرجو «ديبعلا عيمج ىلإ كلذ فرصنا «اوبوتي

 6١م



 . یوق اطلاق ٠ لس ل اما

0) 

() 

 ُزاَوَج :ٍنْيَسْحْلا وُبَأَو مشاه وُبأَو «ٌيِرَعْشَألاَو ُةَعَبْرألا ُةَمْيَألا (ُةَلَأْسَم)
(Y) 2 ووو 

 رهاظ ةياعر نم ىلوأ مومعلا رهاظ ٌةياعر ٌتسيلف «كلذ تبث اذإو .«رادلا يف نولخادلا

 ها .«ملعأ هللاو .ٌفقوتلا بجوف ؛ةيانكلا
 :لوقأ» :تومحرلا حتاوف حرش عم 85/١" توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاقو

 يف صيصختلاف دا ملا هلولدم رابتعاب ظفللا ىلإ عجري ريمضلا نأل ؛هبشألا وهو
 هأ . (حيجرت الف ؛ سكعلاك يناثلا يف صيصختلا مزلتسي ال لوألا

 :امهو نيرمأ نيبأ نأ انه يب ردجي

 هلقن امك ًاعامجإ هب صيصختلا زوجي ذإ ؛يعطقلا سايقلا سيل عازنلا لحم :لوألا
 ًايعطق ناك نإ سايقلا نأ ملعاو» :لاق ثيح .458/5 لوسلا ةياهن يف يونسإلا
 نإو «هريغو ناهربلا حراش يرابنألا هيلإ راشأ امك «فالخ الب هب صيصختلا زوجيف

 عم 45/5 لوصولا ملس .157/8 ىفصتسملا :رظناو ها .«بهاذم هيفف ًاينظ ناك
 .لوسلا ةياهن
 هزجي مل نمف .دحاولا ربخب باتكلا صيصخت لئاسم ىلع ةبترم ةلأسملا هذه : يناثلا

 سايقلا فعضل ؛هزيجي ال دقو ءانه هزيجي دقف كانه هزاجأ نمو ءانه هزجي مل كانه

 ىلع انه فالخلا ىنب 554/١ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو .دحاولا ربخ نع
 سايقلاب نآرقلا خسن نأل زجي مل «خسن هنإ :انلق نإف .«؟ال وأ خسن صيصختلا نأ

 زاج خسنب سيل :انلق نإو « عنتمم

 .؟ 58ص يشكرزلا مامولل بهذلا لسالس :رظناو

 انهو ٤۴٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «5*07/؟ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن لوقلا اذه
 يبأو «مشاه يبأك ةلزتعملا نم ةعامجو يرعشألاو ةعبرألا ةمئألا نع رصتخملا يف

 .نيسحلا

 ناك ثيح .«ًأريخأ مشاه يبأ لوق اذه» ۹٦/۳: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 ٠١۲/۲. ىفصتسملا يف يلازعلا هنع كلذ لقن امك اقلطم عنملاب الوأ لوقي

 هب ٌحَّرصم وه ام فلاخي هنأل ؛رظن هيف ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ نع ةلقنلا هلقن امو

 .ةيفنحلا بتك يف

 هزاوج :وهو نالا نب نسيع هب ذخأ ام وه هنع لوقملا لب (ةقيح بأ مام كلذ

 .ها .«هلیق ًاصصخم ماعلا ناك نإ

AoY 
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 20 هر نأ

 56 ه6 همام ماه ا ءاةاو هام هاما. مام مار هاو ام اماق او ها. اماه د. اواو هام ام عام اق اق اه اماما .٠ جرس نب

 ال :قارعلا خياشم لاقو» :"”١5ص لوصألا نازيم يف يفنحلا يدنقرمسلا لاقو

 حلصي الف «لامتحا هيف يعرشلا سايقلاو ؛ًاعطق ملعلل بجوم مهدنع ماعلا نأل ؛زوجي
 .ها .ا(اصصخم

 نولوقي - هّللا مهمحر  انخياشم رثكأو» ۱١۴/١: هلوصأ يف يسخرسلا مامإلا لاقو
 الو «دحاولا ربخب هصيصخت زوجي ال ليلدب هصوصخ تبثي مل يذلا ماعلا نإ :ًاضيأ

 .ها .«اذه وه بهذملا نأ اومعزف سايقلاب

 نأ :هللا مهمحر انخياشم رثكأ هراتخا ام» :ًاضيأ ١47/١ هلوصأ يف يسخرسلا لاقو

 امنإو ءدحاولا ربخو «سايقلاب زوجي ال ءادتبا هصوصخ تبثي مل يذلا ماعلا صيصخت

 هبجوي ام لثم مكحلا نم بجوم ليلدب هصوصخ تبث يذلا ماعلا يف كلذ زوجي

 دنعف .عامجإ وأ «فلسلا نيب اميف روهشم وأ «ةضافتسالاب ٌدّيَأَتُم ربخ وهو ماعلا

 .ها .«سايقلاب نيبتي كلذ دوجو

 ةنسلاو باتكلا نم ماعلا» : 40 479/١ رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاقو

 امهنأل ؛سايقلاو دحاولا ربخب هصيصخت زوجي ال :يأ ء«صوصخلا لمتحي ال ةرتاوتملا

 ال ينظلاو «ةضراعملا قيرطب صيصختلا نأل ؛امهب يعطقلا صيصخت زوجي الف ناينظ

 نم روهشملا وه امهب صيصختلا زاوج مدع نم انركذ ام يأ اذه .يعطقلا ضراعي

 رثكأ لوق وهو «نابأ نب ىسيعو «صاصجلا ركب يبأ نع كلذ لقنو - انئاملع بهذم
 .«ًاضيأ يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو «ةفينح يبأ باحصأ

 ."هال/١ تومحرلا حتاوف .9١١ص يزابخلل ينغملا 7١/١". ريرحتلا ريسيت:رظناو

 لوصحملا يف يزارلا رخفلا هراتخا زاوجلاب لوقلاو ١59/5. دضعلا ىلع دعسلا ةيشاح

 يف هنكل ««سايقلاب ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا مومع صيصخت زوجي» :لاق ثيح ۴
 مومع صيصخت :نورثكألا لاق» :لاق ثيح اقلطم زاوجلا مدع راتخا ١ ملاعملا

 .ها .«زوجي ال هنأ :اندنع راتخملاو ءزئاج سايقلاب نآرقلا

 .45/“ يزارلل لوصحملا .11١ص ةرصبتلا .٠۲ص عمللا 750/١. دمتعملا :رظناو

 ۲٤۹/۲. ةدعلا "8 يناسملتلا نبال ملاعملا حرش .05/5 يدمآلل ماكحإلا

 ىلع دضعلا حرش .۴٠۲ص لوصفلا حيقنت حرش 555/١. لوصألا ىلإ لوصولا

 تومحرلا حتاوف .۳۷۷/۳ رينملا بكوكلا حرش .557/9 لوسلا ةياهن ١187/95. رصتخملا

 .۳۲۱/۱ ريرحتلا ريسيت ."59/# طيحملا رحبلا .۷۸۰/۲ عماسملا فينشت "0

 .74١ص يلعبلا رصتخم

 لوصحملا :رظنا .هتبثأ ام باوصلاو .أطخ وهو .«جيرس نبا» لدب !حيرش نبا» أ :يف

 يكبسلا نبال جاهبإلا . ٤٠ص ىهتنملا .585/5 يدمآلل ماكحإلا .95/“ يزارلل

 .«حيرش نبا» ٤٦۳/۲ لوسلا ةياهن يف افرحم عقوو .۲
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 لضألا ناك ْنِإ :َليِقَو ."”الَصّضَخُم ّماَعْلا َناَك ْنِإ : ناب نبا . لج ناک

 es . لطم ماعلا ُمَدَقُي دقي : ُنئاَبجْلا . رحم

 مومعلا صيصخت ىلإ ءاهقفلا نم ةمذرش بهذو» ۱۱۸/١: صيخلتلا يف ينيوجلا لاق
 .«ىفخلا نود سايقلا نم ىلجلاب

 نبا مهنمو ءانئاهقف نم ريثك لوق : ثلاغلاو» : ۹٦/۴ لوصحملا يف يزارلا لاقو

 «يفخلا»و ««يلجلا» ريسفت يف اوفلتخا مث .يفخلا نود يلجلا سايقلاب زوجي» : جيرس

 :هجوأ ةثالث ىلع

 .هبشلا سايق :وه يفخلاو «ىنعملا سايق :وه يلجلا نأ :اهدحأ

 كلذ ليلعتو ؛«نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :لَي هلوق لثم :وه يلجلا نأ :اهيناثو

 .نقاحلاو عئاجلا ىلإ ىدعتي ىتح ركفلا .مامتإ نع لقعلا شهدي امب

 يضاقلا ىضق اذإ يذلا وه يلجلا نأ :وهو يرخطصإلا ديعس يبأ لوق :اهشلاثو

 .ها .«هؤاضق ضقتني هفالخب

 ةضورلا رصتخم حرش يف لاق ثيح .ةلبانحلا نم يفوظلا لاق جيرس نبا لوقبو

 سايقلاب :يأ ؛هيفخ نود سايقلا يلجب ماعلا صخُي :نييلوصألا ضعب لاق" : 5

 ىوقأ ميدقت نم قبس امل ؛ ىلوأ وهو «هفعضأ يفخلا سايقلا نود هتوقل ؛يلجلا

 .ها .«نينظلا

 لوصحملا نع فشاكلا ۳۷۸/١. رينملا بكوكلا حرش ."ها/ بجاحلا عفر :رظناو

 .6174/4 يناهفصألل

 ماعلا نيب اوقرف خياشملا ضعبو» :"؟١7ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق
 يذلا نود صوصخملا صيصخت اوزوجو «صصخي مل يذلا ماعلا ن نيبو «صوصخملا

 . ۷/۱ تومحرلا حتاوف :رظناو ها .؟هنم صخي مل

 نمو «نابآ نب ىسيع لاقو» :1948/# داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاقو

 بجوي ليلدب هصيصخت تبث اذإ سايقلاب مومعلا صيصخت بجي هنإ :هبهذم بهذ
 يف سايقلا لامعإ زجي مل عطاق ليلدب صيصختلا هلخد امم نكي مل نإو «ملعلا

 .ها .ا(هصيصخت

 صخي :نابأ نب ىسيع لاقو» :8ا!/8/5 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاقو

 ماعلا نود صوصخملا ماعلا سايقلاب صخي امنإ :يأ «هريغ نود صوصخملا سايقلاب

 .ها .؛صوصخمب سيل يذلا

 .الف الإو لاج صب مومملا كلذ نم ًاجرخم هيلع سيقملا لصألا كلذ ناك نإ :ليقو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲/۲ رصتخملا نايب مودل بجاحلا عف :رظنا

 VA1/Y. عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح 7

 = نم ىلوأ مومعلا نأ ىلإ مهضعب بهذ : 1۷/۲ صيخلتلا يف ينيوجلا مامإلا لاق
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 . “فقرا :ُماَمِإلاَو ءيِضاَقْلاَ

(01) 

 عجر مث ةلزتعملا نم هنباو «يئابجلاو ءانباحصأ نم دهاجم نبا راص هيلإو «سايقلا
 .ها .«بهذملا اذه نع يئابجلا نبا

 .ًالَئاَش نباو ءيرزجلا نسحلا وبأ :مهنم ةلبانحلا ضعب هب لاق لوقلا اذهو
 ةرصبتلا ۱۲۸/١. ىفصتسملا ١51/5. باطخلا ىبأل ديهمتلا .064/7؟ ةدعلا :رظنا

 .50”ص لوصفلا حيقنت حرش .۱۳۸ص
 ماعلا ميدقت يرعشألا مامإلا نع 1۹١/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لقنو

 سايقلاب مومعلا صخي ال :مهنم قيرف لاقف» :لاق ثيح «هبهذمب ُرَّبْخَأ وهو ءاقلطم
 ليلدب سيلو ءهبجومل مومعلا ةلباقم نع درفنا اذإ ليلد هنأل ؛لاحلا هب تفرصت فيك

 انخيش لاق هبو .ةفلتخملا بهاذملا لهأ نم ءاهقفلا نم قيرف هيلعو ءمومعلا هلباق اذإ

 «هنباو يئابجلا :مهنم نيملكتملا نم ةقبطو ءهنع هللا يضر يرعشألا نسحلا وبأ

 .ها .«هصخي هنأب لوقلا ىلإ كلذ نع هنبا عوجر يكحو

 :بابلا اذه يف هراتخن يذلاو» “/١95: داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق
 يف عوجرلاو «هيف اضراعت ام ردق يف تبث ول مومعلاو سايقلا لباقت بوجوب لوقلا

 عطاق ليلد عرشلا يف الو «لقعلا يف سيل هنأو .امهاوس ءيش ىلإ كلذ مكح فيرعت
 هانلق يذلاو كلذ يف رمألاف ءمومعلل سايقلا كرتو «سايقلاب مومعلا كرت بوجو ىلع

 .ها .«هيف ضراعت ام ردق يف صاخلا ربخلاو مومعلا لباقت يف

 نأ هراتخن يذلاو :هنع هللا يضر يضاقلا لاق» ١١95/5: صيخلتلا يف ينيوجلا لاقو
 بجيو «ناضراعتيف ؛رخآلا نم ىلوأ امهدحأ نكي مل مومعلا ضراع اذإ سايقلا
 .ها .(«ةلدألا نم امهريغب لاغتشالا

 .ها .«فقولا :ىضاقلا بهذمو» 785/١: ناهربلا ىف ىنيوجلا لاقو

 ءها .«فقولا ةلأسملا هذه يف اندنع راتخملاو» 7/0 ناهربلا يف ينيوجلا لاقو

 سايقلاب صوصنلا رهاوظ صيصخت هنع لقن ۷۸١/۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلا نكل
 رخا ليلد ىلإ عوجرلاو ءهيف ضراعت يذلا ردقلا يف فقولا» :لاق ثيح يلجلا

 محللا عيب ةلأسم يف هنكل «ةيلوصألا هبتك يف نيمرحلا مامإو «يضاقلا لوق وه امهاوس

 نع وبني ال ليوأتلا ناك اذإ ىلجلا سايقلاب رهاظلا صخي :لاق «ةياهنلا» نم ناويحلاب

 مل نإف ءرهاظلا هيف درو يذلا لصألا ريغ نم ردص سايقلا نوكي نأ طرشب «صنلا
 نمضتي هنم طبنتسم : ينعي  .رهاظلا ةلازإ زجي مل رهاظلا دروم ريغ نم سايق هجتي
 .ها _١. تايمسملا ضعب ىلع هرصقو هصيصخت

 ىف بهذو «75١ص لوخنملا ىف ىلازغلا هراتخا ةلأسملا هذه يف فقولاب لوقلاو
 -يف لاق .فقوتلا بجيف ًالّداعت نإو .ًاتوافت نإ امهنم ىوقألاب لمعي هنأ ىلإ ىفصتسملا
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 رَت َرَهَظ ْنَِف ِئاَكَوْلا يف ُنِئاَرَقلا ُربتْعمْلاَ ّالِإَو یب صح اًضَّضَخُم

 00 ناك وأ ءعاَمْجِإ و « كر ٌدَّلعلا بَ نإ : 301 ُْلاَو
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 . "خلا م مع الإَو 220 ُماَيِقْلاَف

0) 

 قف

)۳( 

 نم نظلا ىلع بلغأ يوق سايق نوكي نأ دعبي الف الباقت اذإل ۱١٤/١: ىفصتسملا

 نإو .ىوقألا مدقنف «فيعض سايق نم نظلا ىلع بلغأ يوق مومع وأ «ءفيعض ٍمومع

 كلذ نوك وأ ًامومع اذه نوك سيل اإ ؛ يضاقلا هلاق امك فقوتلا بجيف «ًالّداعت

 اذهب حيحص يضاقلا بهذمف ءامهتلالد ةوقل لب ءامهنيعل احيجرت بجوي امم اسايق
 .ها .ةطرشلا

 يلازغلا لوق نأب ةلأسملا ءانثأ يف ٠١١ لوصحملا يف يزارلا مامإلا فرتعا دقو
 ها .(«هللا همحر ىلازغلا هلاق ام قحلا نأ :رهظي اذه دنعو» :لاق ثيح ءقح
 خيشلا لاقو 27151/8 لوصألا سئافن يف يفارقلا ٌمامإلا يلازغلا ّيأر نسحتساو
 :ةلأسملا هذه ىف ىلازغلا لوق نع 874/4 لوصحملا نع فشاكلا ىف يناهفصألا
 00 .ها .«هيلع رابغ ال حيحص مالكف»
 بهذم هنإ) : ۳۷۳/۳ طيحملا رحبلا نع ًالقن  ىلازغلا لوق نع ديعلا قيقد.نبا لاقو
 سايقلا نم دافتسملا نظلا نوكيف «هتنيرق دعبل ؛هتلالد فعضت دق مومعلا نإف ؛ديج
 .هانفصو يذلا مومعلا نم دافتسملا نظلا ىلع احجار يلجلا

 «هبش سايق سايقلا نوكيو «ةبترلا يوق مومعلا نوكي نأب ؛سكعلاب رمألا نوكي دقو
 عماسملا فينشت :رظناو ها .«بجاو نينظلا حجرأب لمعلا نأ :ةيعرشلا ةدعاقلاو

VAY/Y 

 وأ «صنب ةلعلا تتبث اذإ سايقلاب ماعلا صيصخت زوجي هنأ بجاحلا نبا دنع راتخملا

 ةروكذملا رومألا نم دحاو ققحتي ب مل كاد ءاصّصخم سايقلا لصأ ناك وأ « عامجإ

 صاخ حيجرت رهظ نإف .عئاقولا داحأ يف يواستلاو «توافتلل ةبجوملا نئارقلا ربتعت

 صاخ حيجرت رهظي مل نإو ءًاصصخم سايقلا نوكي :يأ «سايقلاب لمعي سايقلل
 ."ها//# بجاحلا عفر :رظنا .سايقلاب صصخي ال :يأ ءربخلا مومعب لمعي سايقلل

 .دعسلا ةيشاح عم ٠١٤/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."47/؟ رصتخملا نايب

 نبا يأ  باتكلا بحاص هراتخا امو» :"819/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 وه اذهو .فقولاف ايواست نإو «نينظلا حجرأ عابتا ىلإ ليآ ليصفتلا نم  بجاحلا
 .ها . ؟يلازغلا يأر

 هتبثأ ام باوصلاو .رهاظ أطخ وهو .«سايقلاف» لدب «سايقلل» أ : يف

 فرح ديزو «مومعف» ةظفل تطقس ثيج .ربخلا ٌمومعف» لدب» ُرَبَخْلاَف 0 َو) أ :ةرابع
 .(ريخلا) ىف (ف»

 /مهك



 َنْبَي 11/011 / عْمَجْلِل ؛اهب ٌصَّصَخُيَف ءٌَصاَخْلا ٌصّئلاَك َكِبَذَك اها :اَنَل
 .نيليلدلا

 و و وجرم و ر د لدتساو .ةيواسم وأ ةحوج أ ْءةَحِجاَر اإ :ًةَطَبْئَتْسُملا نأب لدا a ٤ م < ء٤ عر 27 0 م roro 0 ۴ هوم
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 ْنِم ُبَرْقَأ ِنْيَْنا نِي ٍلاَمَيَخإ ل عوقد . ٌصَصخُي ال ا تا 0 و

 ؛دجازلا رب يف مق انب فعشألا مي  َمِرَل هب صح ول ر

 دابو ءَمْدَقَت اَمِب َبيِجَأَو .هرجآ ىلإ ٍْيَرْمَأ يف هيف ُدَهَتجُيإ َرَبَخْلا "نأ نِي
 ةَنَسلاِب باتكلا ِصيِصْخَن مارو ءاَمُهَل ٌلاَمْعِإ اَذَهَو .اًمِهِدَحَأ ٍلاَطْيِإ َدْنِع كِل
 1 .اَمُهَل موُهْفَمْلاَو

 2م ومع
 َيّسلا َرخآ هناب َبيِجْأَو .هبيوصتو داعم ثیدح ىف ِهريخاَ َلِدُّيْساَو

 نحل عت ملو ,باكلا نع
 َةَفْلاَحُم َدْنِع َعاَمْجِإ لَو «عامجإلا ٍساَيِقْل لید أب َلِديْساَو

 ؛ّصَّنلا ىَلِإ ٍناَعِجْرَي صيِصْخَّتلا ْلَحَمَو َهَرْثَوُمْلا ّنأِب َبيِجَأَو . موُمْعْلا
 ىَلَع يِيكَُحَك] ٍدِجاَوْلا ىَلَع يمك : "ماللار ُةكاَصلا هيلع ِهِلْوَقِل
 هال ؛ُةُراَبِيْعا َبََجَو ءٌّصاَخْلا َحّجَرَت ْنِإ اَمُهاَوِس اَمَو 24 (4[ةعامَجْلا
 ؛ىِضاَقْلا َدْنِع ٌةيِعَطَق اَهوَحَتَو ِهِذَهَو .ٌيّبَطلا عامجإلا يف َركُذ امك ُربَتْعُمْلا
 لال ؛مَْق َدْنِع ٌةيَدَط .ِتاَراَمَألا َنِم حجاّرلاب ٍلَمَعْلاِب عطَقْلا َنِم تبت امل

 .أ :نم طقاس (َّنَأ) فرح )١(
 قبس .«...؟ءاضق كل ضرع اذإ يضقت فيك» :وه هنع هللا يضر ذاعم ثيدح )۲(

 .١٤٤ص عامجإلا يف هجيرخت
 يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 ."59/# بجاحلا عفرو ء١۲/٤١٠ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
 .755ص ؛..ةلبانحلل ًافالخ ءّمعي ال دحاول هباطخ» :ةلأسم يف هجيرخت قبس (5)
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 0 “ب ّصاَخْلا َليِلَدلا

 كما تح فض

 .رهاظ أطخ وهو .«اهب» لدب «هب» أ :يف )١(

 ربخ ميدقتك ؛اهوحنو» ةلأسملا «'هذه»» :"5*/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)

 نم حجارلاب عطقلا نم تبث امل ؛ يضاقلا دنع ةيعطق» باتكلا مومع ىلع دحاولا

 مدقت امك «هب لمعلا بجي نونظم وه ام لكو ءنونظم اذه :اذكه لاقيف «تارامألا

 ينظلا نم ذوخأملاو ««ينظ اهب صاخلا ليلدلا نأل ؛موق دنع ةينظ» .باتكلا لئاوأ يف

 .ينظ

 دنع ةيعطق اهنإ» :هلوق ىلع رصتقا ول - بجاحلا نبا يأ - فنصملا نأ ملعاو

 ؛ًادّيج ًاعينص ناك عطقلا ةلع ركذي ملو «يدمآلا عنص امك “موق دنع ةينظ «يضاقلا

 هنيب عازنلا نکل ءهلوق اذه ناك ولو «هرکذ امب عطقلا هاوعد يف لبقي ال يضاقلا نإف

 فلاخملا ةئطختب عقي عطقلاب لئاقلاو «يونعم وه امنإو ءاّيظفل ةينظ اهنأب نيلئاقلا نيبو

 يلازغلاو نيمرحلا مامإك هعابتأو ««بيرقتلا» يف ةرم ريغ يضاقلا هب حرص امك
 بلاغ يف فقوتي كلذلو ؛ عطقلا بّلطتي يضاقلا نأ ةرم ريغ كانفرع دقو .ءامهريغو

 .عطاوقلا ةلقل ؛لئاسملا

 ؟ ينظ اهضعب وأ «ةيعطق اهعمجأب يه له «هقفلا لوصأ لئاسم يف نوفلتخم سانلاو
 رهظألا وه يناثلاو .ةبطاق ءاملعلا نع لقنو «نيمدقتملا رثكأو يضاقلا يأر وه لوألاو

 .اندنع

 حجرألا نأ ركنن الو ‹عطقلا نع وه امنإ هفقوتف «يضاقلا دنع ةيعطق اهنأ تفرع اذإو

 .كلذ فرعاف ءاهلاثمأو ةلأسملا هذه يف يفكت ال ةيحجرألا نأ هدنع نكلو «صيصختلا

 ‹عطقلا ءافتنا ىلع هقفاون اننإف «لصألا اذه ىلإ دئاع هعم انفالخ نأ كل نيبت هدنعو

 .«فقوتيف «نظلاب يفتكي ال وهو «فقوتن الف ءلمعلا يف فاك نظلا نأ يعدن امنإو

 .ها

 - ۲۸١/۱ ناهربلا .اهدعب امف ۱۱۹/۲ صيخلتلا ۱۹٩/۳. داشرإلاو بيرقتلا :رظناو

 .ه۳۹ ۔ ٥۳۹/۲ يدمآلل ماكحإلا ۱۳٤/۲. ىفصتسملا .۷
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 ُدْيَقْملاَو قلطملا ©
 3 ر 3 ج 8 . 7 هر ر 7 ر و

 «فِراَعَملا 7 "هو سنج ىف عئاش يلع لد ام :30ثَلَطُمْلا

 ُقَلْطُيَو .هِفالخب "اًدَيَقُمْلاَو .اًهِقاَرْعَيْسإل ؛ ُهوُحَنَو ««لجر لك » :ٌوْحَنَو 0 0 ه و و ه ص

0) 

00 

(۳) 

 ىف ءاج .ديقلا نم كاكفنالا ىنعم لوح رودت ةدام نم ذوخأم :ةغللا يف قلطملا

 تافيرعتلا :رظناو .«ليجحتلا نم الخ اذإ «نيديلا قلطم» :۳۷۷/۲ رينملا حابصملا
 سوماقلا /572١. ةغللا سيياقم مجعم .ه۲۳ص بغارلا تادرفم .580ص يناجرجلل

 .855/؟ طيسولا مجعملا .؟868/* طيحملا

 .بجاحلا نبا هفرع امكف :حالطصالا يف امأ

 يناجرجلل تافيرعتلا .5/ يدمآلل ماكحإلا :يف ًاحالطصا قلطملا فيرعت رظناو
 .7١ص يجابلل جاجحلا بيترت يف جاهنملا .؟55ص لوصفلا حيقنت حرش .٠۲۸ص

 ٠٠١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."49/5 رصتخملا نايب ."57/“ بجاحلا عفر

 فينشت .41/ طيحملا رحبلا 50/١". تومحرلا حتاوف .۳۹۳/۳ رينملا بكوكلا حرش
 ۹ ريرحتلا ريسيت ۸٠۹/۲. عماسملا

 ىلع لادلا ظفللا لوانتي دحلا اذهو» :"55/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ًاضيأ اهنأل ؛ةركنلا ىهو «نيعم ريغ دحاو ىلع تلد ىتلاو «ىه ثيح نم ةيهاملا
 .ةركنلاو قلطملا نيب قرفي ال هنأكف ءهسنج يف عئاش ىلع لاد ظفل
 قايس يف ةركنلا :قلطملا» :لاقف اذه ىلإ (8/8 ماكحإلا يف) يدمآلا هقبس دقو
 . «تابثإلا

 ىلع لد ام :ةركنلاو «يه ثيح نم ةيهاملا :قلطملاف ءاقرف امهنيب نأ :باوصلاو

 امل اذهلو ؛ءاهقفلاو «نييلوصألاو «نييقطنملا بولسأ اذه ىلعو «ةنيعم ريغ ةدحو

 .ها .«ةدحولا طرتشا ظافلألا ضعب يف ريكنتلا مهضعب رعشتسا

 نأ ملعاو» :لاق ثيح قرفلا مدع ىلإ ٠٠٠/۲ رصتخملا نايب يف يناهفصألا بهذو

 دحاو ىلع تلد ىتلا ةركنلاو ءىه ىه ثيح نم ةيهاملا ىلع لادلا لوانتي دحلا اذه

 ١ .ها .«هسنج يف عئاش ىلع لاد ظفل ًاضيأ اهنأل ؛نيعم ريغ

 .قلطملا فالخ هانعمو .ءلوعفم مسا وهو «هتافص ضعبل ديق ام :ةغللا يف ديقملا

 .4086ص ءاهقفلا ةغل مجعم ۷14/١. طيسولا مجعملا .۲۹۲ص تافيرعتلا :رظنا

 ىلع ال لد ام» :وهو .قلطملا فنصملا دح ام ىلع هدح نوكيف :حالطصالا يف امأ

 .ها. «هسنج يف عئاش

 ةهزنلا عم ةضورلا .5/“ يدمآلل ماكحإلا :يف حالطصالا يف ديقملا فيرعت رظناو
 =رصتخملا نايب ."54/# بجاحلا عفر . ۲١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا 7
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 هم ووو

 . 94 ةكيوُم اک ج 3 وب عايش نم جرح ام ىَلَع ُدَيَمَمْلا

 1 لع 3 . ےس مسدس
 راج «فّيَرُمَو راَتْحُمَو ءفلَتْخَمَو قفتم ْنِم صيِصْخّشلا يف ف َركذ امو

(O).060  
 ديزيو .' هيف

 تاقيقحتلا .۳۹۳/۳ رينملا بكوكلا حرش ١168/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .860/ =

 .١58ص تاقرولا حرش يف

 ءاهرسكو نيشلا حتفب «عاّيش» اطوبضم ءاج لصألا يف .«عايش» لدب «عئاش» أ :يف (1)

 .ًاضيأ رسكلاب قطنت «حتفلاب قطنت امك :يأ (اعم) بوتكم نيشلا قوفو
 . «اًم» ةدايزب . هام ٍهجوب» ش :يف (۲)

 ..«ةنموم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف# :اهمامتو 4١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)

 وهو ٬رخآ ىنعم «ىلع ديقملا قلطيو»» :"58/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نيب ةعئاش تناك نإو اهنإف .(ةنموم ةبقر# :ك هوجولا نم «هجوب عايش نم جرخأ ام»
 نيب ةعئاش تناك ثيح نم هجوب ةبقرلا عايش نم تجرخأ, دقف «تانمؤملا باقرلا

 هجو نم ًاقلطم ناكو ‹«(ةنمؤملا» ب دييقتلاب عايشلا كلذ ليِزأَف .ةنمؤملا ريغو ةنمؤملا

 .ها .«ةقيقحلا ىلإ مض ديق لك اذكو ءهجو نم اديقم
 .دعسلا ةيشاح عم ٠٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠/١. رصتخملا نايب :رظناو

 ماكحأل عماجلا .١58ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .597/# رينملا بكوكلا حرش
 ريونتلاو ريرحتلا .198/#* صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ 6 يبطرقلل نآرقلا

 . 511/ه

 ءراتخملاو «هيف فلتخملاو «هيلع قفتملا نم مومعلا صيصخت يف ركذ ام لكو (©)

 .قلطملا دييقت يف راج .فيزملاو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۸/ بجاحلا عفر ۴۳ رصتخملا نايب :رظنا

 . ١

 .«اعم» ةظفللا هذه قوفو .ةديِزّي»و «ٌديِزَنا لصألا :يف (ه)
 ىلع قلطملا لمح يف «ةلأسم ديزنو»» :۳۹۸/۴ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 ها .«ديقملا

 لمح ةلأسم :يهو .ةلأسم انهاه ديزيو» 8١/5: رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاقو

 .ها .؛ديقملا ىلع قلطملا

 :يه ةلأسم قلطملا دييقت يف ديزيو» ١88/5: رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا لاقو
 .ها .«..ديقمو قلطم درو اذإ ةلأسم :لاق .هذه

 .«ةلأسم ديزيو» :هلوق» ٠٠١/١: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو

 -مكحلا يف ماعلا قفاو اذإ صاخلا نأ وهو ‹«صيصختلا يف اهلثم رم امم ةلأسملا هذه

 مك.



 :ُلْئِم اَمُهُمكَح فتحا ن إف ٌدَيَقُمَو ٌقَلْطُم َدَرَو [ب/ه1] / اَذِإ (ةَلَأْسَم)
 نإ" :ُلْئِمَو . اقامت هج برکا ىَلَع اَمُهُدَحَأ لمحي الف .«ْمْطَأَ ءٌسْكَأ»

 5 هَ

 ْفِلَتْخَي 3 نف . ضار رفا ةَبَقَر ْكِلْمَت الد : عم (َةَبَقَر ىيعاف «َتْدَهاَظ

 ٌسكَعْلا آل < دّيَقُمْلا ىَلَع ُنَلَطُملا لمح نيم اًمهْبِجوُم دحل ن امُهْمْحُع
 يع
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 نف اَمُهَنيب ٌعْمَج أ :انَل ."اةُديَقُمْلا َرْخأَت ْنِإ "خس :َليِقَو .اًحْسَن آل ءاي ا 1 ا ر © >ore e ر

 .«اهدروأ ليصافت ةدايز عم كلانه امل ًافلاخم انهاه مكحلا ناك امل نكل .هصصخي ال =
 .ها

 الإ مهللا فلتخا وأ ءامهبجوم دحتاو «نيفلتخم وأ «نييهنم وأ «نيرومأم اناك ءاوس )١(
 هنإف ؛«ةرفاك ةبقر كلمت ال» :لوقيو ««ةبقر قتعأف ترهاظ نإ» :لوقي نأ لثم يف
 فقوتل ؛ًاقافتا نيفلتخم نيمكح كلملاو راهظلا ناك نإو ءرفكلا يفنب قلطملا دّبَمي طع
 . كلملا ىلع قاتعإلا

 585/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ #/١141. يزارلل لوصحملا ۸١/١. ىفصتسملا :رظنا
 ىلع دضعلا حرش .55/6 ةدعلا .؟55ص لوصفلا حيقنت حرش .هرا* يدمآلل ماكحإلا
 ٤4٥/۲ لوسلا ةياهن ."81/7 رصتخملا نايب ."58/# بجاحلا عفر ٠٠١/١. رصتخملا
 عم ةضورلا .۳۹۳/۳ رينملا بكوكلا حرش . .81/؟ عماسملا فينشت .لوصولا ملس عم
 .515/“ طيحملا رحبلا 51١/١". تومحرلا حتاوف .191/؟ ةهزنلا

 ,."54/# بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبئأ امو .«خسن» لدب «اخسن» ش ءأ :يف (0)

 .185/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ١٠١/۲ رصتخملا نايبو

 ةبقر قتعأف ترهاظ نإ» «اةبقر قتعأف ترهاظ نإ :لثم نيتبثم امهبجوم دحتا نإ (۳)
 ال قلطملل ًانايب ديقملا نوكيو «نيليلدلا نيب ًاعمج ديقملا ىلع قلطملا لمح «ةنمؤم
 .ديقملا رخأت نإ هل خسن :ليقو .رخأت وأ هيلع مدقت ءهل اخسن

 ىلع هنأ الإ ًاماع ريصيف «تناك ةبقر يأ «تابقرلا نم ةبقر هانعم «ةبقر» نأ ىفخي الو
 ًاجارخإو ءًاصيصخت ةملاسلا وأ «ةنمؤملاب هصيصخت ريصيو «ميمجلا ىلع ال .لدبلا
 ىمسي صيصختلا نم عون ىلإ عجري دييقتلاف الدب حلصي نأ نم تايمسملا ضعبل
 مدقي كلذكف ماعلل ًانايب صاخلا مدقت امكف ءصيصختلا مكح همكحف ءًاحالطصا ًادييقت
 .قلطملل ًانايب ديقملا

 لوصفلا حيقنت حرش .1۲۸/۲ ةدعلا .5/# يدمآلل ماكحإلا .1868/؟ىفصتسملا :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١٠/١. رصتخملا نايب .559/# بجاحلا عفر .555 ص
 .۳۹۸ ۔ ۳۹۹/۳ رينملا بكوكلا حرش .444 491/5 لوسلا ةياهن .5١ا/ - 10/۲
 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا 515/١". تومحرلا حتاوف .418 ۔ ٤۱۷/۳ طيحملا رحبلا
 .۲۸۲ص
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 ول هلال ؛خشتب ب َسْيَلَو نيف حْرُخَي اًضِيَأَو يَلطُمْلاب لَمَع ٍدّيقُملاِب َلَمَعلا

 قَلْطُمْلا e 2 َناَكَل اَضْيَأَو «0َكيَدَك] ٌصيِصْخُتل ناكل احسن دملا ناک

 ءاًراَجَم ةَئِمْؤُم» ىلَع "ويف ُهُتَلألِد َبَجَوَل ديت َناَك وَ :اوُلاَق احسن

 َّنَأ ٌقيِقْحَّنلاَو . ةَمالَّسلا ديل يِفَو 0“ اَديَقُمْلا >2 اَذِإ ْمُهَل مآل هاب َبيجأَو

 . اديِفَت ىّمَسُي ِصيِصْخُشلا ن َنِم عن ىلإ ٌعجْرَيَف باقل نِ بر :ىَتعَمْلا

04 

 اًبِتاَكُم ْقِتْعُت نعت الد ‹«اًبتاکُم ت ْنِتْعَت ال» : لم اًمهب لمع ريم اک نق

)200 

 قلطُمْلا لْمَح : ٌيِعِفاَّسلا ِنَعَف ِلْمَمْلاَو ٍراَهّظلاَك اَمُهْبِحوُم َفّلَتخا ِنِإَو

 ىَلَع ٍساّيِقْلاِب ِصيِصْخَشلاَك ٌريِصَيَف راحل َوُهَ ياخ : ليقف .دّيَقملا ىَلَع

 عما رعب هلع دشو صيصختلا ّلَحَم

 بجاحلا عفر يف يذلاو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 لدب «اخسنا ١85/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۲/۲ رصتخملا نايبو ۰/۳

 .دحاو ىنعملاو .«كلذك»

 امو .هرخأت» لدب ۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «ريخأت» ش ءأ :يف (۲)

 ."89 /؟ رصتخملا نايبو ۳۷٠/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ

 . «ًازاجم ةنمؤم ىلع ةبقر ةلالد» ش :ةرابع (۳)

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ أطخ وهو .«ديقملا» لدب «قلطملا» ش :يف )٤(

 قتعت ال» :راهلتلا يف لوقي نأ : :لثم اقافتا امهب لمع نييفنم امهبجوم حتا نإ 4

 اذه نأ ملعت تن أو ءالصأ بتاكملا قاتعإ ئزجي الف :ةرفاك .ًابتاكم قتعت الد ء«ًابتاكم

 .قلطملا دييقت نم ال ماعلا صيصخت نم

 بجاحلا عفر .5/# يدمآلل ماكحإلا .اهدعي امف ۱١١/١ يزارلل لوصحملا :رظنا

 .15١ص ةدوسملا ٠٠٠/۲. لوسلا ةياهن . ١ تا//؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش هضم

 .۲۸۳ ۔ ۲۸۲ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ."49/# رينملا بكوكلا حرش

 «[۳ :ةلداجملا] ةبقر ريرحتف# :لاقف راهظلا ةرافك يف قلطأ امك امهبجوم فلتخا نإ (9)

 هنأ ىلإ مهمظعم بهذف 4١[. :ءاسنلا] «ةنموم ةبقر ريرحتف# :لاقف لتقلا ةرافك يف ديقو

 ىلع فقوتي الو ؛ ظفللا بجومب لمحي له اوفلتخا مث «ديقملا ىلع قلطملا لمحي

 مومعلا صيصخت زوجي امك «هريغ وأ سايق نم ليلد نم دب ال وأ « عماج
 ؟هريغو سايقلاب

 وهو «ليلد ريغ نم ةغللا ىضتقمو ءظفللا بجومب لمحلا اذه نوكي نأ :لوألا لوقلا

 =هنع هللا يضر دمحأ مامإلا لاق هبو ءةيكلاملا ضعبو «ةيعفاشلا روهمج هيلع يذلا

AY 



0) 

(Y) 

 . محي ال :(ةللا ُهَمِحَر] َةَقيِنَح وُبَأَو

 يعفاشلا بهذم رهاظ هنإ :ءاضقلا باب يف ينايورلاو يدرواملا لاقو .هباحصأ رثكأو

 00 .هنع هللا يضر

 .هريغ وأ سايق نم ليلد نم دب ال لب ءظفللا سفنب هيلع لمحي ال :يناثلا لوقلا
 عفر يفو «عماسملا فينشت حرشب ۸١١/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا بسنو
 رخفلا هححصو .ةيعفاشلا روهمجو يعفاشلا مامإلا ىلإ لوقلا اذه ۳۷۲/١ بجاحلا
 يف بجاحلا نبا هراتخاو ۹/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو #/١140., لوصحملا يف يزارلا

 ۲۸۷/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا هبسنو ءرصتخملا يف انهو ۱۳۹ص ىهتنملا

 ةراشإلا يف هبسنو ءامهريغو دمحم يبأو ءركب يبأ يضاقلاك ةيكلاملا يققحم ىلإ

 .ةيكلاملا رثكأ ىلإ ۷٠۲ص

 انهو ١۴٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۷/۲ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا حجر دقو

 نايب يف يناهفصألاو ٠١۷/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ءرصتخملا يف
 «عماسملا فينشت حرشب ۸٠١/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ٠۴١۷/۲ رصتخملا
 هللا يضر يعفاشلا مامإلل بوسنملا وه يناثلا لوقلا نأ :۳۷۲/۳ بجاحلا عفر يفو

 .ةهنع

 .هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلل بوسنملا وه لوألا لوقلا نأ يشكرزلا مامإلا حجرو

 «لوألا هنع اولقن امنإ يعفاشلا باحصأ نإ» /47١: طيحملا. رحبلا يف لاق ثيح

 ۰ .ها .«كلذب يدمآلا نم فرعأ مهو

 هللا يضر يعفاشلا باحصأ نإف ؛لوألا برقألاوا 7 عماسملا فينشت يف لاقو

 يعفاشلا مالك رهاظ هنإ :«بيرقتلا» يف يزارلا ميلس لاق دقو .هبهذمب فرعأ هنع

 .ها .ا(هنع هللا يضر

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .865/7 رصتخملا نايبو ۳۷۱/۳ بجاحلا

 قلطملا هاضتقا ام عفر مزلي الإو ءالصأ هيلع لمحي ال :هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاق
 .ًاخسن نوكي ال سايقلاو ءاخسن نوكيف «تناك ةروص يأب

 يضاقلاو يفارقلا هبسنو «دمحأ مامإلا نع ةياور وه ءالصأ لمحلا مدعب لوقلاو
 ۲٠۲/١. دونبلا رشن يف يطيقنشلا يولعلا مهيلإ هبسن اذكو «ةيكلاملا رثكأ ىلإ باهولادبع

 21١8/١ ١١7. حيضوتلا ىلع حيولتلا .7517 - ٦٠۲ص لوصفلا حيقنت حرش :رظنا
 .47/“ طيحملا رحبلا ٤٠١/۳. رينملا بكوكلا حرش .١٤٠ص ةدوسملا .54/7 ةدعلا

 يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب 558/١. تومحرلا حتاوف ۸٠١/١. عماسملا فينشت

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا 557/١. يطيقنشلا يولعلل دونبلا رشن .777ص يفنحلا

 .184ص
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 “ا : هلا 0

 . الد ES مَ ام : حال م مالا ىَفَو . "9ُءوُمْجَمْل وو ر : لمح 3

 يمل دري الو . ءى قالطإلا َدْنِع ُهْنِ ا ا ل يَ ظْفّللا :َليِقَو

 وه هيلع ترس امو .لمجملا ثحبم ىلع مدقم نّيبملاو نايبلا ثحبم :ش ءأ :يف )١(

 ىلع دضعلا حرشو ۳۷۷/۳ بجاحلا عفرو ٠٥۸/۲« رصتخملا نایب يف امل قفاوملا

 ٠١۸/۲. رصتخملا

 نايبلا نع هرحأ فنصملا ناك دقو» :۳۷۸/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .ها.«نسحألا وهو «هيلع امّدقم هلعجو «هطخب ةقرو قحلأ هنإ مث .ءنّييملاو

 : ١١١/١ رينملا حابصملا يف ءاج .باسحلا تلمجأ نم .عومجملا :ةغللا يف لمجملا (0
 ملعلا هنمو «لمجلا وه وأ ؛ليصفت ريغ نم هتعمج :ًالامجإ ءيشلا تلمجأ»

 مجم بابلا اذه يف ركذي ام يمسو «لوهجملاب مولعملا طالتخال ؛يلامجإلا

 .ها .«هلصح اذإ ءيشلا لمجأ :نم لصحملا وأ «هريغب دارملا طالتخال

 طيحملا سوماقلا .٠۲ص بغارلا تادرفم .١15ص ىناجرجلل تافيرعتلا :رظناو

 441/١. ةغللا سيياقم مجعم . ۴
 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«حضتت» لدب «حضت» ش :يف (۳)

 يف نوكي امك لامجإلا نأل ؛لعفلاو لوقلا لمشيل ؛ظفل :لقي ملو «ام» :لاق امنإ (5)
 .لعفلا يف نوكي كلذك ظفللا

 لدي مل :لقي ملو .ةيلقع لعفلا ةلالدو .ةيظفل ريغ وأ ةيظفل نوكت نأ نم معأ ةلالدلاو

 .ةحضاو ريغ نكلو ةلالد هل اذهو ءًالصأ هل ةلالد ال ذإ ؛لمهملا نع ًازارتحا ؛نيعمب
 .ةحضتم هتلالد نأل ؛نيبملا نعو

 رصتخملا نايب ٠۸/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۷۸/ بجاحلا عفر :رظنا
 .۸۳۱/۲ عماسملا فینشت ۲

 .77ص عمللا 581/١. ينيوجلل ناهربلا :يف حالطصالا يف لمجملا فيرعت :رظناو

 .4/# يدمآلل ماكحإلا .16/# يزارلل لوصحملا ٤٥/١". ىفصتسملا 157/١. ةدعلا

 يناجرجلل تافيرعتلا ۳۷۹/١. بجاحلا عفر ٠١۸/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .41/ رينملا بكوكلا حرش .454/# طيحملا رحبلا ."89/7 رصتخملا نايب 55١. ص

 ..80/؟ عماسملا فينشت

 دنع هنم مهفي ال يذلا ظفللا :ليقو»» :4/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )0(

 «لمجملا نم اسيلو ««ليحتسملاو ءلمهملل» الخدم هنوكل ؛«درطي الو ءيش قالطإلا

 -ْهْنَع مهفي الف «ءيشب سيل ليحتسملاو «ءيش لمهملا نم-مهفي ال هنأل ؛نالخدي امنإو

 مى:



 "!لَمْجْمْلا ٍلْعِفْلِلَو ٍلِاَحَمْلا ٍدَحَأ مه ِزاَوَجِل ؛ُسكَعْنَي لَو . ٍليِحَتْسُمْلاَو

 .وُهَّسلاَو ٍزاَوَجْلا ٍلاَمَيْخال ؛ ةي لا نم ماَيِقَك

 ُكَرَثْشُمْلا ُدرَيَو . هل اَرُمْلا ُةَفِرْعَم ُنِكْمْي آل اَم» :ِنْيَسْحْلا رب

 ِدَرُمُم يف ٌنوكَي ْذَقَو .ْنّيبي م آ وأ َنّيَب (/ه51 / ُفاَرُمْلا ُراَجْمْلاَو ُنيِبُمْلا

 ,*يجَوُفْعَي وأ :ُلْثِم ٍبكَرُم يِفَو ««راتخُمْلا» ك ءِلالْعِإلاِبَو قَلاَصَألاب

 هنم مهفي هنأ «قالطإلا دنع» :انلوق موهفم نأل ؛نالخدي ال :لوقي نأ لئاقلو .ءيش =

 .نيتلاحلا يف ءيش امهنم مهفي ال ليحتسملاو لمهملاو «قالطإلا دنع ال ءيش

 :ليقو» :لوألا يف هطخب ٌتيأر امك بتك _ بجاحلا نبا يأ  فنصملا نأ ملعاو

 .4ءيش هنم مهفي ال يذلا ظفللا

 لمهملا داريإ نع فرصي نأ هقح ناكو ««قالطإلا دنع» :هنم داز مث ءهدروأ ام دروأو

 .هأ .«يسن هلعلف ءةدايزلا هذه ركذ دنع ليحتسملاو

 ىلع دضعلا حرشو ٠١۸/۲ رصتخملا نايب يف امك ؛لمجملا لعفلاو» ش «أ :ةرابع )١(
 لعفللو» قوف بوتكم لصألا ةخسن يفو . ؛لمجملا لعفللو» لدب ٠١۸/۲. رصتخملا

 .۳۷۷/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو . !حص) ةمالع «لمجملا

 .«ةعكرلا» لدب «نيتعكرلا» ش :يف (؟)

 هتبثأ امو .رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 نم مايقك» ش :ةرابع امأو ."88/؟ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم

 .ةحضاوف «نيتعكرلا

 داري دق» :لامجإلا نأ وه هلاق يذلا امنإو ءدحلا اذه يرصبلا نيسحلا وبأ لقي مل )٤(

 نم ًائيش دافأ ام وه : لمجملا :لاقي نأ نكميو ءهب دارملا ةفرعم نكمي ال ام :هب

 .۲۹۳/۱ دمتعملا رظنا .«هنيعي ال ظفللاو «هسفن يف نّيعتم وه ءايشأ ةلمج

 .(حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ» :اهمامتو .5ه :ةيآلا ةرقبلا ةروس )٠(

 «حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ :ىلاعت هلوقب دوصقملا نم: يف اوفلتخا دقو

 ؟يلولا وأ «جوزلا وهأ [؟8 :ةرقبلا]

 عراشلا دارم نأ ىلإ بهذملا رهاظ يف دمحأو ءديدجلا يف يعفاشلاو «ةيفنحلا بهذ

 جاوزألا ىلإ هجوم باطخلا ذإ ؛ مظنلاو بولسألا عم قفتي يذلا ىنعملا هنأل ؛جوزلا

 دقو «لوخدلا لبق تقلط اذإ ةجوزلا نأ :اذه ىلع ةميركلا ةيآلا ىنعم نوكيو «ءادتبا

 «جوزلل فصنلا اذه يف اهقح طقست نأ الإ .هفصن بقحتسا .دقعلا يف رهم اهل يمس

 ةجحو الماك رهملا اهل حبصيف <« ءرهملا نم رخآلا فصنلا جوزلا اهل كرتي نأ وأ
 :يتأي ام بهذملا اذه باحصأ
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 ِددَعَت يِفَو "رهام بيبط» ك ٍةَّمّصلا عجْرَم يِفَو «رييضلا عِجْرَم يِفَو
 صر

 .ِةَيِقَحْلا علم َدْعَب ِزاَجَمْلا .
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 29يكئاَهَمْألَو يملا ْمُكيَلَع تَمْرْحظ : وخت يف َلاَمْجِإ ال (َُلأسَم)

 ىلإ هجوم باطخلا ذإ ؛ةميركلا ةيآلا مظن ككفتل .؛يلولا دارملا ناك ول هنأ -
 ` .ةيألا رخآ ىتح مهيلإ اهجوم باطخلا رمتسي نأ يغبنيف «ءادتبا ا

 يلولا ناك ولو [؟8 :ةرقبلا] (مكنيب لضفلا اوسنت الو :لوقي ىلاعت هللا نأ -

 الضف هريغ لام هؤاطعإ ناك امل ءدارملا وه

 كلمي الو ءةجوزلا قح رهملا ذإ ؛اعامجإ زجي مل رهملا طقسأ ول يلولا نأ ىلع ۳
 .هريغ قح طاقسإ دحأ

 نأ ٠٠۲/۷(: ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هنع هاور) ميدقلا يف يعفاشلاو «ةيكلاملا لاقو

 .يلولا وه دارملا

 «لوخدلا لبق تقلطو ءدقعلا ىف رهم اهل ىمس اذإ ةجوزلا نأ:ةميركلا ةيآلا ىنعمو
 وأ «ةغلاب ةلقاع تناك نإ جوزلل هنع لزانتت نأ الإ ءىمسملا رهملا فصن تقحتسا
 .نكت مل نإ اهيلو هطقسي
 ٠١١٠/١ صاصجلا يزارلل نآرقلا ماكحأ 7٠٠١/١ ۲١٠. يعفاشلل نآرقلا ماكحأ :رظنا

 .188 1١84/7 يناعملا حور .۲۰۷ - ۲۰۹/۳ يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا - ٠١١.

 ۷۲۹/٩ _ ۷٠١. ةمادق نبال ىنغملا ٠٠/۲. دهتجملا ةيادب .7/#45” ريونتلاو ريرحتلا
 - ۲۹۳/۱ حلاص بيدأ دمحم روتكدلل صوصنلا ريسفت .؟87// يقهيبلل ىربكلا ننسلا

 .917 - ٦٩ص ينيردلا يحتف روتكدلل ةيلوصألا جهانملا ۳

 .همدقت ام ىلإ «ريمضلا عجرم يفو»» :"81/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 رادجلا يف ام ريمضف ؛هرادج يف ةبشخ عضي نأ ُهَراج ٌراج عنمي ال» :ِلي يبنلا لوقك
 رادج ىف :يأ ءهرادج ىلعو ءهسفن رادج يف :يأ ءهسفن ىلع دؤَعلا :لمتحي

 . 10۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۲/۲ رصتخملا نايب :رظناو ها .«هراج

 .بطلا يف ةراهملاو ءاقلطم ةراهملا نيب هددرتل ؛رهام بيبط ديز :وحن ةفصلا عجرم
 رصتخملا نايب ."81/# بجاحلا عفر ٠١۸/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا
1/۲ 

 :هلوق نييوحنلا نم «طيسبلا» بحاص نع ٤٠٥۹/۳ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقن دقو
 ءهدحو لوألل ةيناثلا ةفصلا :موق لاق ءدحاو فوصومل ًادعاصف ناتفص تعمتجا اذإ»
 .ها .«ةفصلاو فوصوملا عومجمل يه :موق لاقو

 .5 :ةيالا ةدئاملا ةروس

 .«مكتاهمأ مكيلع تمرح# :اهمامتو .۴۳ :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 ملكك



 “غلا :َفْوُعْلا َّنَأ ٍءاَرْقيْسالاِب ٌعطَقْلا :انل .؟'”ٌيِرْضَبْلاَو ٌيِحْرَكْلِل اال

 .ُهْنِم ُدوُصُقَمْلا

 هلوق لثم نايعألا ىلإ ميرحتلا ةفاضإ يف لامجإ ال هنأ ىلإ نييلوصألا رثكأ بهذ )١(

 مكيلع تمرح# :ىلاعت هلوقو ء[٤ :ةدئاملا] #ةتيملا مكيلع تمرح# :ىلاعت

 يرصبلا هللادبع يبأو «يفنحلا يخركلا نسحلا يبأل ًافالخ ء[۲۴ :ءاسنلا] ؟مكتاهمأ
 .ةيعفاشلا ضعبو «يلزتعملا

 اوفلتخا» : ٠٠١١/١ يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك هحرش يف يراخبلا زيزعلادبع لاق

 مكيلع تمرح# :ىلاعت هلوق لثم نايعألا ىلإ نيفاضملا ليلحتلاو ميرحتلا يف
 ةميهب مكل تلحا» ٤[« :ةدئاملا] «ةتيملا مكيلع تمرح# .[7 :ءاسنلا] «مكتاهمأ

 «ناتتيم انل ْتْلِجأ» ؛«اهنيعل رمخلا تمرح» :مالسلا هيلع هلوقو ء[١ :ةدئاملا] (ماعنألا
 :لاوقأ ةثالث ىلع

 بحاصو ٠۹١/١(« هلوصأ يف يسخرسلا) ةمئألا سمشو فنصملا خيشلا َبهَذَق
 ميرحتلاك ةقيقحلا قيرطب كلذ نأ ىلإ مهعبات نمو (٤٠۴ص يدنقرمسلا) نازيملا
 لعفلا ةمرح تبثت مث «ةمرحلاب الوأ لحّملا فصويف «لعفلا ىلإ نيفاضملا ليلحتلاو
 .اماع ميرحتلا تبثيف «هيلع ءانب

 نأ ىلإ هعبات نمو يخركلا نسحلا وبأ خيشلا :مهنم نييقارعلا انباحصأ ضعب بهذو
 .ةلزتعملا ةماع بهذ هيلإو ريغ ال هليلحت وأ لعفلا ميرحت :دارملا

 هنأ ىلإ مشاه يبأ باحصأو «يرصبلا هللادبع يبأك ةيردقلا تباون نم موق بهذو

 .ها .«لمجم

 هعباتو «يخركلا نسحلا يبأل ۳٠۷/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ هبسن ام نذإ

 ء۳۷٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو .17/“ ماكحإلا يف يدمآلا ةبسنلا هذه ىلع
 «ريسيتلا عم ١17/١ ريرحتلا يف مامهلا نبا كلذ ىلع مهعباتو ءرصتخملا يف انهو
 انباحصأ ضعب بهذو» :لاق هنإف ٠١١/١ يراخبلل رارسألا فشك يف امل فلاخم

 وأ لعفلا ميرحت :دارملا نأ ىلإ هعبات نمو يخركلا نسحلا وبأ خيشلا :مهنم نييقارعلا
 .ملعأ هللاو ها .«ةلزتعملا ةماع بهذ هيلإو «ريغ ال هليلحت

 ىفصتسملا 7١0١. ةرصبتلا .۲۸ص عمللا ۳٠۷/١. دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو
 بيترت يف جاهنملا ۱۲/١. يدمآلل ماكحإلا /١15١1. يزارلل لوصحملا . 5

 حرش .٠٠ص ةدوسملا ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١٠”ص يجابلل جاجحلا
 198/١. يسخرسلا لوصأ ."6 4ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .79 ص لوصفلا حيقنت

 فينشت ٤۱۹/۳. رينملا بكوكلا حرش .457/# طيحملا رحبلا ."”/5 تومحرلا حتاوف
 .۸۳۲/۲ عماسملا

 .ش :نم ةطقاس «لعفلا» ةظفل (۲)
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 .ٌميِمَجْلا ُرَمْضُي "ال اَمِرَدَقِب دق دمي ٍةَروُرَضلِل “بجو ام :اولاق

 o0 مد انب خيم "بیج .حِضتم رب ضبا
 ت

 کیدا اوُحَسْماَوظ :وځ يف لت ال (ةلأْسَم)

 ‹يِضاَقْلاَر ‹«كِلاَمَك ٍضْعَب يِف “هلم يف فزع ٺي :ل “نإ :اََل
 ر ر |

 ءنْيَسْحْلا يِبَأَو ٍراّبَجْلا اِدْيَعَو ٌيِجِفاَشلاَك َتَبَت نِإَو .َلاَمْجِ ق : ىج ٍنْباَو
 060000 ق

 .«بجو ام» لدب «زيجأ ام» أ :ىف )١(.

 .«الف» لدب «الو» أ :ىف ()

 . «بيجأ» لدب «بيجأو» أ : یف )۳(

 .۷ :ةيآلا ةدئاملا ةروس (4)

 ضعبل ًافالخ ء[۷ :ةدئاملا] (مكسوءرب اوحسماو» :ىلاعت هلوق وحن يف لامجإ ال ()
 ١//151. ريرحتلا ريسيت ."6/7 تومحرلا حتاوف :رظنا .ةيادهلا بحاص مهنمو « ةيفنحلا

 ٠١۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش A بجاحلا عفر ۲٠١/١. ريبحتلاو ريرقتلا
 فينشت .457/“ طيحملا رحبلا .477/“ رينملا بكوكلا حرش .*58/7 رصتخملا نایب
 .۸۳۳/۲ عماسملا

 .أ :نم طقاس «نإ» فرح (5)

 .ش :نم ةطقاس لث يف» ةظفل )۷(

 .!فرع» ىلع «هلثم يف» ميدقتب «فرع هلثم يف تبثي عب ملا أ :ةرابع (4)

 هيكحي ام امأق» 114/١: بارعإلا ةعانص رس يف ينج نب نامثع حتفلا وبأ لاق (9)

 الو ءانباحصأ هفرعي ال ءىشف ءضيعبتلل ءابلا نأ نم هنع هللا همحر ىعفاشلا باحصأ
 ٦٤/۴ لوصحملا يف يزارلا رخفلا ينج نبا لوق لقن دقو ها. ٤تب هب درو
 يف انهو #١21ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو .14/# ماكحإلا يف يدمآلاو
 ريرحتلا يف مامهلا نباو ٠47/6 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ءرصتخملا
 .مهريغو «ريبحتلاو ريرقتلا حرشب 0
 .۱۷۹ 1119/8/١ ماشه نبال بيبللا ينغم .۳۸۷/۳ بجاحلا عفر :رظناو
 ناك ءوحنلاو بدألا ةمئأ نم «حتفلا وبأ ءيلصوملا ينج نب نامثع :وه ينج نبا -

 يسرافلا يلع ابأ ينج نبا مزال 2«ينم يرعشب فرعأ ينج نبا» :لوقي رعاشلا يبنتملا
 ؟ ينعي د ءيت ينج نبا» :لوقي هّللا همحر ةيميت نبا ناكو .عرب ىتح ًارفسو ًارضح

 عمللا»و «بارعإلا ةعانص رسالو «صئاصخلا» : هتاقفنصم نم .«هریغ هكردي ال ام هكاردإل

 = «ه۳۹۲ ةنس يفوت .» يبنتملا ناويد يناعم ريسفت»و ؛بضتقملا»و «ةيبرعلا يف
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 ةلزتعملا تاقبط #/:١4. بهذلا تارذش : يف هتمجرت رظنا .ه۳۹۳ ةنس: ليقو
 ينج نبال صئاصخلا باتكل ققحملا ةمدقم ٠١۲/۲. ةاعولا ةيغب .1١"١ص ىضترملل
 5/١ 7١, راجنلا يلع دمحم ذاتسألا

 يف فرع هلثم يف تبثي مل نإ ٤[ :ةدئاملا] 6 مكسوءرب اوحسماو# :ىلاعت هلوق
 وه امك «ضراعملا نع ملاسلا دوصقملل لكلا يف هتلالد حضتا ‹«ضعبلا ىلع هقالطإ
 .ينج نباو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو ءهباحصأو دمحأ مامإلاو كلام مامإلا بهذم
 .لامجإ الف
 وه امك «ئراطلا فرعلل ضعبلا ىلع هتلالد حضتا ءضعبلل هقالطإ يف فرع تبث نإو
 لامجإ الف .ةلزتعملا نم يرصبلا نيسحلا يبأو «رابجلادبعو «يعفاشلا مامإلا بهذم
 .ًاضيأ

 رخفلا هنع لقن امنيب «فرعلاب ضيعبتلا توبث نأ يعفاشلا مامإلا نع بجاحلا نبا لقن
 اميف ةقيقح وه لب «فرعلاب سيل ضيعبتلا توبث نأ» */١568: لوصحملا يف يزارلا

 حسم قدصيف «ضعبلاو لكلا حسم نيب كرتشملا ردقلا وهو «مسالا هيلع قلطني
 حسم يف لمعتسم حسملا ظفل نأل ؛هيف لامجإ ال :نورخآ لاقو» :لاق ثيح .ضعبلا
 يدي تحسمو «ليدنملاب يدي تحسم :لاقي امك ضعبلا حسم يفو «قافتالاب لكلا
 بجوف «كارتشالا مدع لصألاو «سأرلا ضعبب اهحسم امنإ ناك نإو «ميتيلا سأرب
 ةسامم وه كلذو .طقف ضعبلا حسمو «لكلا حسم نيب كرتشملا ردقلا يف ةقيقح هلعج
 الماع هب يتآلا ناكف «هيلع الإ لد ام ظفللا نأ : تبثف .سأرلا نم ًاءزج ديلا نم ٍءْرج
 .ظفللاب

 لوق وهو .سأرلا نم ءزج لقأ حسم هب لمعلا يف يفكيو ؛لامجإلا ققحتي ال ٍذئنيحو
 .ها .«هنع هللا يضر يعفاشلا

 ۱٤/۳. يدمآلل ماكحإلا .156 - ٠٠٦٤/۳ يزارلل لوصحملا 08/١". دمتعملا :رظنا
 رينملا بكوكلا حرش ٠١۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .585/# بجاحلا عفر
 .888/؟ عماسملا فينشت .555/“ طيحملا رحبلا ."ه/؟ تومحرلا حتاوف .47/*
 .6177/؟ لوسلا ةياهن

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .4«يهجوبا لدب 'يهجو)» ش :يف
 انه ءابلا نأل ؛«ليدنملاب يدي تحسم» :مهلوق وحنب لالدتسالا بجاحلا نبا فّكض
 .ركذ ام اهيف فرعلاو «ةلآ ليدنملاو «ةناعتسالل
 نيمرحلا مامإ نع لقنو 5٠/8. فشاكلا يف يناهفصألا اذهل هفيعضت يف قفاوو
 لب هنأ هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم يف اندمتعم» :«بيلاسألا» يف هلوق ينيوجلا
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 ْنَع عفر :(مالشلاو ُةآلَّصلا ِهْيَلَع ِهِلَْث] وخت يف َلاَمْجِإ ال (ُةَلأْسَم)
 ٍنْيَسْحْلا يبأل اقل 4 [ٍييَلَع اوُهِركُتْسا اَمَو] هُناَيْسَّتلاَو ْأَطَخْلا يتم عاب م 6 ص
 )€( ها
 .' يِرْصَبْلاَو

 ءطق كلذ دهعي مل هنإف لكي هسأر ىلع كلذ سيلو «هتمامع ىلعو هتيصان ىلع حسم =

 ؛ةمامعلا تحت ديلا لاخدإ عنمي ال هنأل ؛هللك هب تناك ةلزن وأ ةمكزل ؛كلذ سيلو

 الإ قبي ملو «مكحت عفرلاب ريدقتلاو ءبجاوب سيل باعيتسالاف «باعيتسالا ققحتل

 مهفي هنإف ««نالف سأرب تحسما :لاق اذإ : مامإلا لاق .هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم

 ناميألا كلذ دكؤيو «ةيبرعلا فرع وه انركذ امف ءدناعم كلذ عنامو «ضعبلا هنم

 .ها .«سأرلا ضعبب ربلا يف فلاخي ادحأ نأ نظي الف «ميتيلا سأر حسمب ةقلعملا

 يعفاشلا بهذمو «صنلا ىلإ برقأ كلام بهذم نأ ملعاو» :هلوقب يناهفصألا بّقعو

 .ها . يب هلعف ىلإ برقأ ةفينح يبأ بهذمو

 .ةغللا ةمئأ نم دحأ نع ّلقن تبثي مل هنأل ؛فعضأ ضيعبتلل «ءابلا» نوكب لالدتسالا

 . 1١7 ص بجاحلا نبال ىهتنملا .7ه #7 ص يناعمسلا نبال ةلدألا عطاوق :رظنا

 عم ١59/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .551//؟ رصتخملا نایب .۳۸۷/۳ بجاحلا عفر

 نبال بيبللا ينغم .#41 _ 0 جارسلا نبال وحنلا يف لوصألا .دعسلا ةيشاح

 .9١١ص يرزجلا نبال ةصالخلا ظافلأ نع ةصاصخلا فشاك .۷4 _ ۱۷۸/۱ ماشه

 دراوشلا مجعم .1؟؟/“ يكاطنألا دمحمل اهفرصو اهوحنو ةيبرعلا تاوصأ يف طيحملا

 15١. - ٩٠۱ص بارش نسح دمحم دمحمل ةيوغللا دئاوفلاو ةيوحنلا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 1 ۳٦۷/۲. رصتخملا

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 (..مالكلا ةماقتسال تاريدقت دحأ لمتحا ام وهو ‹يضتقملا :ةلأسم يف هجيرخت قبس (۳)

 ۷٤۳. - ۲٤۷ص

 نيب هددرتل ؛لمجم هنأ ىلإ ةيفنحلا ضعبو «نايرصبلا هللادبع وبأو «نيسحلا وبأ بهذ (4)

 .مكحلاو ةروصلا يفن

 فرعلاب كلذ له نكلو «باقعلاو ةذخاؤملا يفن يف هروهظل ؛هفالخ ىلع روهمجلاو '

 ؟ ةغللاب وأ
' 

 وهو «فرغلاب .كلذ نأ رصتخملا يف انهو 2178ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا مزج

 ءامسألا توبث ىلع اعيرفت ؛١/١۴۷ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا هلاق يذلا

 ؛ «نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :مالسلا هيلع هلوق كلذ نموا : لاق ثيح .ةيعرشلا

 ؛نايسنلاو أطخلا مكح وه يذلا ظفللا اذه زاجم فرعلا ةبلغب كلذ نم موهفملا نأل

 -كنع تعفر :عرشلا دورو لبق لئاقلا لوقب دارملا نأ لامعتسالا فرعب مولعم هنأل
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 ْمَلَو :ُباَمِعْأاَو ُهَدَحاَؤمْلا :عْرَّشلا َلْبَق هلم يِف ُفْدُْعْلا :اَمَل
 الق ٠ رّبخلا موُمْعِل اًصيصخت وأ ءباَّمِعب َسْئَل هلال ؛اَّمِإ ُناَمْضلا ٍطْقْسَي ی ک۳ ےک 7 م2 م ٤ ل م1 لإ ثيل عه
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 هيف

 ربخي فيكو «هنیع نود كلذ مكح عفر .كسفن هب تثّدح امو ؛نايسنلاو أطخلا
 رها .«كلذ نع لي وهو ءدوجوم عقاو رمأ عفرب ب يبنلا
 عطاوق يف لاق ثيح ءاضيأ ةغللاب نوكي نأ نكمي كلذ نأ يناعمسلا نبا ركذو
 اذه لثم نم دارملا نأل ؛ًاضيأ ةغل ىنعملا لوقعم هنإ :لاقي نأ نكميو» : ۲۹۳/۱ ةلدألا
 هنم لقع ««كتنايخ كنع تعفر» :هدبعل لاق اذإ هنأ ىرت الأ ءةذخاؤملا عفر ظفللا
 ها .«تاعبتلا نم لاعفألا هذهب قلعتي ام لك عفرو ءةذخاؤملا عفر
 يزارلل لوصحملا ۳٤۷/١ - ٤۸. ىفصتسملا .۲۹ص عمللا .۳۱۰/۱ دمتعملا :رظناو

 لوصفلا حيقنت حرش 501/١. يسخرسلا لوصأ /1٠6. يدمآلل ماكحإلا . 
 عورفلا جيرخت .۳۸۹/۳ بجاحلا عفر ٠١۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۷۷ص
 تومحرلا حتاوف ٤٤/١. رينملا بوكلا حرش .اهدعب امف ٩۲۸ص لوصألا ىلع

.A/Y۸۳۹٣/۲. عماسملا فينشت  

 طخب اذك «ربخلا مومعل ًاصيصخت وأ»» :۳۸۹/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 نأ كلو ءصيصختلا ىلع لادلا ربخلل ةذخاؤملا مومعل اصيصخت :يأ «فنصملا
 نم هريغو عامجإلاب ربخلا اذه مومعل اصيصخت وأ :لاقي نأ ىلوألاف ؟ ربخلا ام :لوقت
 .«لامجإ الف ءلامجإلاب لوقلا نم ٌلهسأ صيصختلا موزلو كلذ ىلع ةمئاقلا ةلدألا
 ها

 يف امك «رامضإ نم دب ال :اولاق» ش :ةرابعو .«نيمضت نم ذب ال :اولاق» أ :ةرابع
 :اهتبثأ امك ءلصألا ةرابعو .- ۳۹۸/١ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - يتربابلا حرش
 بجاحلا عفرو ۳۸/١ رصتخملا نايب يف امل ةقفاوملا يهو .«بيجأو اولاق»

FTAA٠١۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو  

 نأ ملعاو» : ۳۹۸/۲ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن  دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاق
 .ها .«امهب قلعتم مدقت امبو «بيرغ راصتخا «بيجأو اولاق» :يف نتملا يف
 «ةتيملا مكيلع تمرح# :وحن يف لامجإ ال» :ةلأسم يف يأ «ةتيملا يف» :هلوق
 ٤[. : ةدئاملا]

 نإ» :_- ۳۹۸/۲ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن  دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاق
 .لمجم ثيدحلا نإ :هل مومع ال ىضتقملا :ةلأسم يف مومعلا باب يف لاق فنصملا
 .ها .«ةافانملا ةحئار مامشإ همالك يفف .برقأ لامجإلا ناكف :لاق

 مالا



 ىلإ هب ريشي «روهطب الإ ةالص ال» :هلوقف» :75”ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق )١(

 نباو ءدواد وبأ ىور امنإو .ظفللا اذهب ةتسلا بتكلا ع نم ءيش يف وه سيل ثيدح

 ءوضو ال نمل ةالص ال» :ِخِّكَت هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هجام

 .ها .«كاذب سيل هدانسإو .«هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الو ءهل

 ثيدج ءوضولا ىلع ةيمستلا يف باب «ةراهطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا

 قالها )۱°۱1(

 ءوضولا ىلع ةيمستلا يف ءاج ام باب ءاهننسو ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 1 )/١50. (۳۹۹) ثيدح

 .ًانتمو ًادنس دواد يبأ ثيدح لثمب 4148/7 هدنسم يف دمحأ مامإلا ًاضيأ هجرخأو

 .هوحنب ١11١/١ ءوضولا ىلغ ةيمستلا باب «ةراهطلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 مامإلا هبقعتو «هححصو ١55/١. ةراهطلا باتك يف «هکردتسم يف مكاحلا هجرخأو

 . ؟نيل هيف هدانسإ) :لاقف ىبهذلا

 ٤١/١. ءوضولا يف ةيمستلا باب «ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا هجرخأو

 نب بوقعي نعا :لاق مكاحلا نأ الإ .هيبأ نع يثيللا ةملس نب بوقعي قيرط نم مهلك

 .ها.«يثيللا ةملس نب بوقعي هباوص» :لاقف يبهذلا هبقعتو .هيبأ نع ةملس يبأ

 يف يبهذلا لاقو .«ةريره يبأ نم هيبأل الو هيبأ نم عامس هل فرعي ال» :يراخبلا لاق
 .«ةدمعب سيل خيش» : ٤٥٠١/٤ نازيملا

 هعبتو ءهل هجيرختب هتوبثل جتحي الف «مكاحلا ىلع هدانسإ بلقنا :حالصلا نبا لاقو

 «نوشجاملا ةملس يبأ نب بوقعي هنأ ٍمكاحلل ملس ولو :ديعلا قيقد نبا لاقو .يوونلا

 نم ءيش يف ركذ هل سيلو «ةملس يبأ لاح ةفرعم ىلإ جاتحيف «راثيد ةملس يبأ مسار

 .ها .«ًاحيحص ًاضيأ نوكي الف ؛لاجرلا بتك

 ۳/١-۸. يعليزلا ظفاحلل ةيارلا بصن ۷۲/١-۷۳. رجح نبا ظفاحلل ريبحلا صيخلتلا : رظنا

 الو ءروهط ريغب ةالص لبقت الد :لاق الب يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 .(لوُلُع نم ةقدص

 )١( ثيدح ةالصلل ةراهطلا بوجو باب «ةراهطلا باتك يف ملسم مامإلا هجرخأ

۱ 

 ثيدح روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال باب ءةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

(VY) | . 

 : VY >01/ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 - بجاحلا نبا :يأ - فنصملا نأ ولو» :556ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق مث

 .ثيداحألا نم حص امب اذه شط

AVY 



(01) 

 ًالإَو «َلاَمْجِإ لف ءحيحّصلا يِف ّيِعْرَش ٌفْرُع َتَبَت ْنِإ :ائ

 الو «ماعطلا ةرضحب ةالص الهو «باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» : هلوق لثم
 مايص الهو .ملسم هاور «ةبوتكملا الإ ةالص الف ءةالصلا تميقأ اذإدو «ناثبخألا هعفادي وه
 .ها .«دوجأ ناكل كلذ هبشأ امو .«ليللا نم مايصلا عمجي مل نمل

 الاب رصتخملا يف انه ىفتكاو .۳۸٠ص ىهتنملا يف اهمظعمب بجاحلا نبا لثم دقو
 .«روهطب الإ ةالص

 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق .يرصبلا هللادبع يبأل ًافالخ رمألا عقاو يف
 ال » :هلوقو «؟ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال»: و يبنلا لوق» ۹/۱
 .ها .«ةلمجم ظافلألا هذه لعجي هللادبع وبأ خيشلا ناك .«يلوب الإ حاكن

 نبا كلذ ىلع هعباتو «ينالقابلا يضاقلا نع ۱۷/١ ماكحإلا يف يدمآلا هلقن ام امأ
 ةحضاو ىضاقلا ةرابع نأل ؛رظن هيفف رصتخملا يف انهو ۳۸٠ص ىهتنملا يف بجاحلا
 الا :وحن يف لامجإ ال هنأ يف ۳۸۳۴ 887/١ داشرإلاو بيرقتلا يف حوضولا مامت
 هلوق ءيش يف هنم سيلو لمجملاب ًاضيأ قحلأ اممو» :لاق ثيح «روهطب الإ ةالص
 ةالص الدو؛يلوب الإ حاکن الهو «ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص ال: ةمالسلا هيلع
 ةالص الدو؛هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الهو «باتكلا ةحتاف ...»و ؛روهطب الإ
 دوجوم وهو «هنيع يفن ظفللا يف امم اذه لاثمأو دجسملا يف الإ دجسملا راجل
 عرشلا لبق لامعتسالاو ةغللا لهأ فرع يف موهفم مالكلا اذه ىنعم نأل ؛تباث
 «هلل الإ مكح ال»و «دافأ ام الإ مالك الهو «عفن ام الإ ملع ال» :اولاق مهنأل ؛ةلاسرلاو
 الا :نونعي مهنأ كلذب ملغ ؟عفنو ىدجأ ام الإ لمع ال»و هللا ىصع نمل ةعاط ال»و
 بجي لمع الو «هلل الإ مزال بجاو مكح الاو «ادافأ ام الإ عفان مالك الو ءملع
 موهفم اذه .«مزلتو بجت هللا ىصع نمل ةعاط الدو «عفنو ىدجأ ام الإ هب لاغتشالا

 لمح بجيف «هدعبو عرشلا دورو لبق مهمالك فرع نمو «ةغللا لهأ عيمج دنع
 الا :هلوق نم لوقعملا نوكي نأ بجوو .لامجإلا دح نع كلذب جرخو «هيلع مالكلا
 ناك ام الإ عفان ٍدجم ئزجم مايص ال هنأ «ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص
 دقو .كلذك ناك ام الإ ئزجم ٍدجم عفان ءوضو الو «ةئزجم ةعفان ةالص الو «كلذك
 ءلقعلا ةهج نم ًايدجم ًاعفان نوكي ال اهريغو سانجألا هذه نم هلك لمعلا نأ تبث
 هيلع ًاحيرص لاق هنأكف .عمسلا مكحو عرشلا ةهج نم الإ عفنو باوث هيلع لصحي الو
 نم لقعي نأ بجوف ءهلاح هذه تناك ام الإ عفنلاو «باوثلل ٍدجم لمع ال :مالسلا
 هنم مهفي ال نأ امأف .هب ًادتعمو باوثلل ًابستكم ًايعرش لمعلا نوك يفن يفنلا اذه
 هانعم نأل ؛لطاب لوق هنإف ءروكذملا عقاولا لمعلا تاذ يفن هنم مهفي وأ «ىنعم
 نع فلخلاو بذكلا يفنب مولعم لمعلا عوقو يفن داسفو «لامعتسالا فرعب موهفم
 .ها .مالسلا هيلع لوسرلا لوق
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 لك ىلإ هب دصقلا حصي نيئيش نيب باطخلا ددرت وه يضاقلا هدصق يذلا لامجإلا امأ

 .رخآلا نم ًالدب اهنم دحاو

 باطخلا اذه يف نوكي نأ زوجي دق هنإف اذه عمو» 817/١": داشرإلاو بيرقتلا يف لاق

 حصي نيئيش يفن نيب هددرت وهو «هونظ يذلا هجولا اذه ريغ نم لامتحاو لامجإ

 مايص ال» :هلوقب دارأ نوكي نأ وهو «رخآلا نم ًالدب امهنم دحاو لك ىلإ هب دصقلا

 نوكي نأ زوجيو .هبحاصل هب دتعم ئزجم ٍدجم يعرش «ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل
 ًائزجم ًايعرش ناك نإو «لضاف لماك «ليللا نم مايصلا تيبي مل نمل مايص د :دارأ

 .لضافو لماك ريغ هنأ الإ «هب ًادتعمو

 ؛ «دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال» :مالسلا هيلع هلوق لمح بجي اذه ىلعو

 نوكي نأ لمتحاو .ام هجوب ةيعرش نوكت نأو ءدادتعالاو ءازجإلا ىفن لامتحا هنأل
 ىلع هلمح بجوأ ليلدلا نأ الولو .كلذ ىلع لمحف .لامكلاو لضفلا يفن هب دِصُق
 .عرشلا مكح يفن نم هب دارملا يف فقولا بجول نيهجولا دحأ
 ةءارقو «ةينو ءروهط ريغب ةئزجم ةالص ال هنأ ىلع عطق دق ليلدلا نأ الولف كلذكو

 ةلضاف ةالص ال ؛«روهطب الإ ةالص ال١ :مالسلا هيلع هلوقب ديري نأ زاجل ؛باتكلا ةحتاف

 يف مومعلا ىوعد ةلاحإ هجو لبق نم انحضوأ دقو .ةئزجم ةيعرش تناك نإو «ةلماكو
 نأل ؛داضتلاو ضقانتلا نم كلذ يف ام عضومل لامكلاو ءازجإلا :ينعأ نيمكحلا يفن

 «ةلضاف ةلماك اهنوكل يفنلاو .«ةيعرش اهنوك يفني اهب ًادتعمو ةئزجم اهنوكل يفنلا
 نيرمأ مومع ظفللاب داري نأ لاحم ضقانتم كلذو ءاهب ًادتعم ةيعرش اهنوك بجوف
 .505 ۔ ۲۰۰/۱ ينيوجلل صيخلتلا :رظناو ها .«ةضقانتم رومأ وأ «نيضقانتم

 مث «ينالقابلا يضاقلا عم ةلأسملا هذه يف فالخلا لعج هنأ بجاحلا نبا نم بجعلاو

 81/١"5: داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق .يضاقلا ةجحب هيلإ بهذ امل لدتسي

 مل نمل مايص ال» :مالسلا هيلع هلوق ءيش يف هنم سيلو لمجملاب ًاضيأ قحلأ اممو»
 «باتكلا ةحتاف...»و (روهطب الإ ةالص الو «يلوب الإ حاكن الدو «ليللا نم مايصلا تيبي

 «دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص الدو «هيلع هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الهو
 موهفم مالكلا اذه ىنعم نأل ؛تباث دوجوم وهو «هنيع يفن ظفللا يف امم اذه لاثمأو
 ام الإ ملع ال» :اولاق مهنأل ؛ةلاسرلاو عرشلا لبق لامعتسالاو ةغللا لهأ فرع يف
 لمع ال»و «هللا ىصع نمل ةعاط الهو «هلل الإ مكح ال»و «دافأ ام الإ مالك ال»و «عفن

 ءهدافأ ام الإ عفان مالك الو ءملع ال» :نونعي مهنأ كلذب ملَع «عفنو ىدجأ ام الإ

 الدو «عفنو ىدجأ ام الإ هب لاغتشالا بجي لمع الهو «هلل الإ مزال بجاو مكح الهو

 -فرع نمو «ةغللا لهأ عيمج دنع موهفم اذه .«مزلتو بجت هللا ىصع نمل ةعاط
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 ىَلِإ َبَرَقَأ َناَكَن . َدَعْلاَك ٌديِصَي هال ؛ةََحّصلا يم , "”ىَكؤوألاَ ءاَمهّؤاَعِتإ دف ولو
 2 ےک

 ٍفْدْعْلاب زامل ٌتاَبْثِإ :اَكلُق . حيجرلاب للا تا 3! :ليِق نق . ِةَرْذَعَتُمْلا ةَميَقَحْلا

 ؛ٌتِلَتْخُم :اَنْلُق .َةَكّصلاَو ٍلاَمَكْلا ىف تفِلَتْخُم ”ااَعْرَش ُفِدُْعْلا :اولاق
oسَ 8 ما ت رو مكر  

 .ُةاَنْرَكَذ اَمِب ِهِحْجَرَتِل ؛َءاَوِيسا الق َملُس ْوَلَو فالتخالل

 اوُعَطْقاَف ُةَفِراَسلاَو ُقِراَسلاَو# : :وْحَت يف َلاَمجِإ ال (ةلأسم»
 . يامهدي

 دح نع كلذب جرخو «هيلع مالكلا لمح بجيف «هدعبو عرشلا دورو لبق مهمالك =
 ها .«لامجإلا

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«ىلوألاف» لدب «لوألاف» ش :يف )١(

 ىلع دضعلا حرشو ۴۷٠/۲ رصتخملا نايب يف امك هزاجملا ٌتابثإ» ش ءأ :يف (؟)
 . «زاجمل تايثإ) لدب 15١/7. رصتخملا

 .۳۹۰/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو

 :يبطقلا» : 7١/5" رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - دودرلاو دوقنلا يف ينامركلا لاق (۳)
 ءاهنوكسو ءارلا كيرحتب عرش :هيف سانلا لاقف ءءاوس يأ «عرش» خسنلا ضعب يفو

 «ًاعرش» اهضعب يفو .عرشلا فرع فرعلا نم دارملا نأ ىلع اهيف ةلالد الو .ءاوس : يأ

 ناك لصألا نأ رهاظلاو .ةيوسلا ىلع لدي ال هنكل عرشلا فرع ىلع لد نإو وهو
 مدع لصألا ذإ ؛ةيوسلاب رعشم ظفللا ذإ ؛رهاظلاو سيلو .امهدحأ طقسف نيظفللاب
 ها . ؟حيجرتلا

 5١. :ةيالا ةدئاملا ةروس (4)

 4٠[. :ةدئاملا] «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو# :ىلاعت هلوق وحن يف لامجإ ال ()

 ىلع انه اهقالطإو «ةقيقح بكنملا ىلإ وضعلل ديلا نإف ءعطقلا يف الو ءديلا يف ال
 لَك يبنلا لعف وهو ليلد هيلع لد دقو ءءزجلا ىلع لكلا قالطإ نم عوكلا

 لصفملا ةنابإف عطقلا امأو «ليطعتلا ىلإ يدؤملا لامجإلا نم ىلوأ كلذو ؛عامجإلاو

 يفو ديلا يف عامجإلا :اولاق ثيح ةيفنحلا ضعبل افالخ .لامجإ الف «هيف رهاظ وهف
 ام ىلعو «بكنملا ىلإ وه ام ىلعو «عوكلا ىلإ وه ام ىلع قلطت ديلا نأل ؛عطقلا
 ىلعو «ةنابإلا ىلع قلطي عطقلاو .لمجملا نم وهو ءًاكرتشم نوكتف «قفرملا ىلإ وه
 أ  بكنملا ىلإ ةقيقح ديلا :هلوقب بجاحلا نبا مهباجأ دقو .المجم نوكيف ؛حرجلا

 .نذإ لامجإ الف .امهيف ارهاظو ةنابإلا يف ةقيقح عطقلاو «- ةيوغل ةلأسملا
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 .ُهَنوُد اَمِل هيلا ُضْعَب» :ِةَحِصِل ؛ٌةَقيِقَح بكنَمْلا ىلإ َدَيْلا نأ :اََل
 عوكل يف اَكَرَتْشُم َناَك ْوَل :َلِدتْساَو .َلاَمْجِإ لف ٍلِصّنُمْلا هَناَيِإ : ْعطَملاَو

 .ٌراَجَمْلا مل ٠ نكي مل ذل قي تیرا .لاَمْجِإلا َمِزَل ٍبَكْنَمْلاَو ِقَْرِمْلاَو
 ت

 نم دج او عوقد ءاّمِهِدَحُأ َةَقيِقَح هَ و ٌوطاَوَتلاَو كاريس دالا تخت :َلُعْساَو

 ُنوُكَي آل ُهَنَأِبَو «حيِجْرّتلاب كلا ت “ابن َبيِحَأَو .نّئَعُم ٍدِجاَو نم ””ُبَرْقَأ نينا
 ْ ادب 9لمجُم

 «حْرَجْلا ىَلَعَو ِةَئابِإلا ىَلَع ُعطَقْلاَو 5” ثلا ىَلَع ُدَيْلا ُىَلطُت :اوُناَق
 ١ .ٍروُهَظلا َعَم َلاَمْجِإ آل الف .ٌلاَمْجِإلا َتَبك

 ِرْيَغ ْنِم ىَرْخَأ ِنْيَيَئْعَمِلَو ةَراَت ىَنْعَمِل َطْمّللا نأ اتخلا (ةلأنم»

 .ُهاَْعَم هنآ :انل .""لَمْجُم «روهظ

 ٠۱۹/۳ يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۱۷١/١ يزارلل لوصحملا ٠١/١". دمتعملا :رظنا =

 حرش ٠١. ١ص ةدوسملا ۷٤/١". رصتخملا نايب ."97/# بجاحلا عفر .اهدعب امف
 ةيشاح عم ٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .١15/؟ رصتخملا ىلع دضعلا
 عماسملا فينشت .۳۹/۲ تومحرلا حتاوف .4؟8/“ :رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا
 ”ضلذ

 .«بيجأ) لدب «بيجأو» أ :ىف )١(

 رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«لمتحي# لدب ؟لمتحي هنأ” ش «أ :يف (0)
 ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ؛44/ بجاحلا عفرو ۲

 اهب تدرفت ةدايزلا هذهو «عوقو» ةدايزب .«نيعم دحاو عوقو نم برقأ» ش :ةرابع (۳)
 .ش :ةخسن

 قفاوملا وه هتبثأ امو .«لمجم» لدب ۳۷٤/١ رصتخملا نايب يف امك هالمجم» أ :يف )٤(
 ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۹٤/۳ بجاحلا عفر يف امل

 ۳۹٤/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ثالثلا» لدب «ةثالثلا» أ :يف (5)

 ."ا/4/؟ رصتخملا نايبو 2151/9 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 وهو ءادحاو ىنعم ديفي ام ىلع هلمحو «نيينعم ديفي ام ىلع مالكلا لمح نكمأ اذإ (5)
 يف بجاحلا نباو ٠١/١ ىفصتسملا يف يلازغلا لاق هبو .لمجم وهف ءامهنيب ددرتم

 عم 771١/١ ريرحتلا يف ةيفنحلا نم مامهلا نباو ءرصتخملا يف انهو 2١794 ص ىهتنملا

 «ةلبانحلا نع ٤۳١/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هلقنو ءريبحتلاو ريرقتلا
 ٠١١.  ١6١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هحجرو

 مالك



(01) 

 قف

)۳( 

 “لا ُثاَبْنِإ :اَنْلُق .ِةَدِئاَفْلا ٍريِثْكَتِل ؛ِنْيَيَنْعَمْلا يِف ذ ُدَهْظَي :اوُلاَق

 .َرّهْظَأ داك كأ دجاَو ىئْعَمِل َقْئاَقَحْلا أب ضروُع َملَس ْوَلَو .حيج

 .2قراَّسلا» ک "لا لمحي :اوُلاَق

 فاّوطلا» :لْثِم يِعْرَش مكح يف لَمحَمَو يول لَمحَم هَل اَم (ةَلَأْسَم)

 .ديفي ال ام نيبو «دیفی ام نيب راد ول امك «نيينعم ديفي ام ىلع هلمح حجرتي :ليقو
 .يدنهلا نيدلا يفص هراتخاو «نيرثكألا نع هاكحو ۲٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاق هبو

 ؛ًامزج هب لمع نيينعملا دحأ ىنعملا ناك نإ رظني نأ :وهو ءثلاث لوق ةلأسملا ىفو
 ىف ىكبسلا نبا رايتخا اذهو «هيف ددرتلل ؛رخآلا فقويو «نيلامعتسالا ىف هدوجول
 0 .يلحملا حرشب 75 - ٠١/١ عماوجلا عمج
 امك هل رهظ امم» :لوقلا اذه نع ٠٦/۲ عماوجلا عمجل هحرش يف يلحملا لاق دقو

 ؛حكنُي الو مرحملا حكنَي ال :ملسم ثيدح لوألا لاثم ًاضيأ هدارم نأ رهاظلاو «لاق

 هنم ديفتسا ءطولا ىلع لمح نإ هنإف ءءطولاو دقعلا نيب اكرتشم حاكنلا نأ ىلع ءانب

 نإو «هئطو نم هريغ نكمي ال :يأ ئطوي الو أطي ال مرحملا نأ وهو ءدحاو ىنعم
 دقعي ال مرحملا نأ :وهو كرتشم ردق امهنيب ناينعم هنم ديفتسا دقعلا ىلع لمح
 ءاهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» :ملسم ثيدح :يناثلا لاثمو .هريغل دقعي الو «هسفنل
 اهسفنل اهدقعب لاق دقو ءاهربجي الو اهل دقعيف اهيلول نذأت وأ ءاهسفنل دقعت نأب :يأ

 «مكاح الو هيف ّيلو ال ناكم يف تناك اذإ نكل ءانباحصأ ضعب كلذكو «ةفينح وبأ

 .ها .«هنع هللا يضر يعفاشلا نع ىلعألادبع نب سنوي هلقنو

 نايب ."ة8/# بجاحلا عفر .۲۰/۳ يدمآلل ماكحإلا 888/١. ىفضتسملا :رظنا

 ريرقتلا .54؟5/5 لوسلا ةياهن 15١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .#"/5/5 رصتخملا

 يلحملا حرش .5 تومحرلا حتاوف .41/ رينملا بكوكلا حرش .۲۲۱/۱ ريبحتلاو

 دئاوز .. ۲ عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ٠١ - 10/۲ عماوجلا عمج ىلع

 ٠١١. - ١6١ص لوحفلا داشرإ ."٠ه ۔ ٤۳۰ص لوصألا

 نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةغللا ٌتابثإ» لدب ٌةَعّنِل ٌتابثإ» لصألا :ىف

 ٠١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤٠۲/١ بجاحلا عفرو ٠۳۷١/۲ رصتخملا

 .«ةثالثلا لدب «ثالثلا» ش :ىف

 لوح فاوطلا» :لاق ةي هللا لوسر نأ امهنع هّللا يضر سابع نبا نع سوواط نع
 .اريخب الإ نملكتي الف ملكت نمف .هيف نوملكتت مكنأ الإ ةالصلا لثم تيبلا
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(000 

 هللا ىَّلَص] عب ملر و ءماكخألا ٌتيِرْعَت : عراَّشلا ُفْرُع :اَنَل ."لَمْجُمِ

 (450) ثيدح فاوطلا يف مالكلا يف ءاج ام باب «جحلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ

€ 

 نبا هجرخأو ٠٤/١. فاوطلا يف مالكلا باب ءجحلا كسانم باتك يف يمرادلا هجرخأو

 مالكلا نع رجزلاو «فاوطلا يف ريخب ملكتلا يف ةصخرلا باب «جحلا يف ةميزخ
 ۲۲۲/٤ (۲۷۳۹) ثيدح ءيسلا

 ۲٤۷ ص (99448) ثيدح فاوطلا يف ءاج ام باب «ححلا باتك يف نابح نبا هجرخأو

 .(نآمظلا دراوم)

 .١15١ص )451١( ثيدح كسانملا باتك ىف ىقتنملا ىف دوراجلا نبا هجرخأو'

 ثيدح اذهو» :لاقو 489/١. كسانملا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا مامإلا هرقأو .«ةعامج هفقو دقو «هاجرخي ملو ءدانسإلا حيحص

 هللا ركذ ريغب مالكلا لالقإ باب « ‹جحلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو

 486٠/8. فاوطلا ىف

 نع 2557/5 فاوطلا يف مالكلا ةحابإ باب «جحلا كسانم باتك يف يئاسنلا جرخأو

 اوُلِقأَف ةالص تيبلاب فاوطلا» :لاق هنأ هلي يبنلا نع ةي يبنلا كردأ لجر نع سوواط

 مل» :هثيداحأ دعب لاقو ٤۱٤/۳ 2.54/5 ۳۷۷/١. هدنسم يف دمحأ الا هجرخأو

 .ها.اركب نب دمحم هعفري

 ۸۷/١ ةراهطلا ىلع فاوطلا باب «جحلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا هجرخأو

 هلع يبنلا كردأ نم ضعب نع سوواط نع هثيدح يف لاقو «يئاسنلا قيرط نم

 «يذمرتلا هاور دّيج ثيدح وهو» #/4٠86: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .«هححصو مكاحلاو «نابح نباو «يلصوملا ىلعي وبأو «يئاسنلاو

 مكح ىلع لمحي نأو ءيوغل ىنعم ىلع لمحي نأ نكمي عراشلا نم ظفل درو اذإ

 :هب دارملا نوكي نأ لمتحي هنإف .«مالكلا نم اوقاف ةالص تيبلاب فاوطلا» : لثم يعرش

 .ًامكح ةيعرشلا ةالصلاك وه ذإ ؛ةراهطلا ىلإ راقتفالا

 يدمآلا دنع راتخملاف .ءاعدلا ىلع هلامتشال ؛ةغل ةالص هنأ :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 وهو .رصتخملا يف انهو ۰۱۳۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳ ماكحإلا يف

 ۷/1 ىفصتسملا يف لاق ثيح يلازغلل ًافالخ < «لمجملاب سيل هنإ :روهمجلا لوق

 ةراهطلا ىلإ راقتفالا هب دارملا نوكي نأ لمتحي ذإ ؛«ةالص تيبلاب فاوطلا» : ةي هلوق»

 ىمسي هنأ لمتحيو «ةالصلا يف امك ءاعد هيف نأ لمتحيو ءًامكح ةالصلاك وه :يأ

 الو ؛تاهجلا هذه نيب لمجم وهف ؛ةالص ةغللا ىف ىمسي ال ناك نإو ءًاعرش ةالص
 1 ها . ؟حیجرت
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 .ةَعَللا ٍفيِرْعَتِل [1/68] / 2'[مّلَسَو ِهْيَلَع

 .ُهاَْرَكَذ امِب ٌحِضَتُم :اتلف .ْحِضَتَي ْمَلَو اَمُهَل ٌحّلْضَي :اوُلاَق

 موس :اًهُتِلاَثَو ' ٌيِعْرَش ىَمَسُمَو ءٌيِوَعل ىّمَسُم هل اَميِف َلاَمْجِإ ال (ةلأسَم) a ف هَ dos 5 rf هلع هورس. ون ممر كن ميمو هم ا

 01 هم ل )سس (5)* ع هو 01 ت و ا و .٠ كنعد ت

 يىْهّنلا يِفَو :اًهْعِباَرَو .“*لَمْجُم ىَهَّنلا يِفَو ٌيِعْرَشلِل ٍتاَبْنِإلا يف لار
 e (*0[ٍتابثالا يِفَو] ٌّيِوَعَلِل

00 

00 

(۳) 

(£) 
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 نايب .450”/# بجاحلا عفر .۲۱/۳ يدمآلل ماكحإلا ."ها/١ ىفصتسملا :رظناو
 حرش .ه١/٤٤ لوسلا ةياهن . ١١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷۸/١. رصتخملا

 .41/؟ تومحرلا حتاوف .۲۲۰/۱ ريبحتلاو ريرقتلا ٤۳۴/۳. رينملا بكوكلا

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 دقف .امهدحأ روهظ ريغ نم يعرش ىمسمو يوغل ىمسم هل عرشلا يف ظفل درو اذإ

 «نييلوصألا روهمج لاق هبو .هيف لامجإ ال هنأ :اهدحأ بهاذم ةعبرأ ىلع هيف اوفلتخا

 حرش يف يفارقلاو ءرصتخملا يف انهو ء١٠٤٠ ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو

 نباو . ۴١٠ص لوصألا نع عورفلا جيرخت يف يناجنزلاو .١١؟ص لوصفلا حيقنت

 يفو ۲۲۸ص ديهمتلا يف يونسإلاو «يلحملا حرشب ٠٤/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا
 ريرقتلا حرشب 7٠١/١ ريرحتلا يف مامهلا نبا هب لاق امك ٠٠۴ص لوصألا دئاوز

 ملسم يف روكشلادبع نباو ٤۳٤/۳١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ءريبحتلاو

 .١١٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هحجرو «تومحرلا حتاوف عم ٠١/١ توبثلا

 داشرإلاو بيرقتلا ىف ىنالقابلا ركب وبأ ىضاقلا لاق هبو .ًاقلطم لمجم هنأ :اهيناثو
 لاق امك ءدمحأ مامإلا نع هلقنو ٠١١/١ ةدعلا يف ىلعي وبأ هراتخاو ۳۹۲ - ۱
 ةدوسملا يف ةيميت نبا دجملاو .58ص عمللاو 98١ص ةرصبتلا يف يزاريشلا مامإلا هب

 .مهريغو ۱۷۷ص

 نايب .4508/# بجاحلا عفر .۲۲/۳ يدمآلل ماكحإلا .5ه١/1 ىفصتسملا :رظناو
 ريرقتلا .41/5 تومحرلا حتاوف . ٠١١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸٠/۲. رصتخملا
 .۳۹۲ - ۳۹۱/۱ ريبحتلاو

 .«يلازغلل» لدب «يلازغلا» أ : يف
 درو ام نأ اندنع راتخملاو» 09/١: ىفصتسملا يف لاق ثيح يلازغلا بهذم :اهئلاثو
 وهف «ةالصلا يعد» :هلوقك يهنلا يف درو امو ءيعرشلا ىنعملل وهف رمألاو تابثإلا يف

 .ها .«لمجم

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 1 .151/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۷۹/۲ رصتخملا

AV۹ 



 اتل ."74ْمِئاَصَل اإ ينإ> : لم ''*[ٌنِعْرَش]

 َسْيَل َبيِجَأَو .ِهِتَحِص ء مور ؛ ٌيِعْرَّشلا ت َذَعَت يهّلا يف : ٌنِلاَزَعْلا
 . ©لاَمجإلا )چ لا “يعد : يف َمِزَل اَ :حبِجّصلا ٌيِعْرَّشلا ىَنْعَم

 نايب ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 1 .151/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 574/5 رصتخملا

 مكدنع له» :لاقف موي تاذ لَك يبنلا َّيَلَع لخد» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۲)
 ءهّللا لوسر اي :انلقف رخآ اموي اناتأ مث .«مئاص ًاذإ ينإف» :لاق .ال :انلقف ؟٠ءيش نم
 .«لكأق ء«امئاص تحبصأ دقلف هيندا» :لاقف (طقأو نمسب طلخي رمت) سيح انل يدهأ

 لبق راهنلا نم هتينب ةلفانلا موص زاوج باب «مايصلا باتك يف ملسم مامإلا هجرخأ
 ۸٠۹/۲. (۱۷۰ .159) ثيدح رذع ريغ نم ًالفن مئاصلا رطف زاوجو «لاوزلا
 .87 14/9 (؟1488) ثيدح كلذ يف ةصخرلا يف باب «موصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 «۷۳۳) ثيدح تييبت ريغب عوطتلا مايص باب ءموصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ها .«نسح ثيدح اذه :ىسيع وبأ لاقو ٤4 ( 7# ٠١.

 .148 197/4 خلإ ...مايصلا يف ةينلا باب «مايصلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 رايخلاو «ليللا يف موصلا ضرف يف ءاج ام باب ؛مايصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 )۱۷١١( 619/١. ثيدح موصلا يف

 44/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 :راتخملاو» :لاق ثيح ۲۴/۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا رايتخا وهو :اهعبارو

 فرط يف يوغللا ىمسملا يف هٌروهظو  «تابثإلا فرط يف يعرشلا ىمسملا يف هروهظ

 ش .ها .«كرتلا

 هلصأ ىلع ينبم يلازغلا بهذم نأ ملعاو» :404/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۴)
 يضتقي هنأب لوقي ال اذه هلصأ عم وه مث ءداسفلا يضتقي ال يهنلا نأ يف مدقتملا

 ناك هدنع اعنتمم ناك ول ذإ ؛ عنتمي :لقي ملو «يعرشلا هيف دعبي: لاق كلذلف؛ ةحصلا

 .اذه ىلإ يهتني ال هبهذمو «ةحصلا هئاضتقاب لوقي
 هلوق دهش نكلو «فنصملا لصأ يف سيلو «رذعتي" :«رصتخملا» خسن ضعب نأ ىلع
 ةفلاخم اهنكلو ء«لعفت ال :هل ليق امل ؛هناكمإ الول ذإ» (e) ىفصتسملا ىف
 .ها تسلا يضتي ال يهل نأ يف سأل

 .رهاظ فيرحت وهو .«يعد» لدب عد أ :يف (4)

 ."5884ص رمألا ثحبم يف هجيرخت قبس (6)

 -لوقب قيلي ال لالدتسالا اذه نأ ملعاو» :"۷٠ص لوصألا دئاوز يف يونسإلا لاق (5)
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 أَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 . محلا ٌرخلا يَ وخص موُرْلِل ؛ٌيِعْرّشلا لعن يهگلا يف : عبار OD or م هَ

 . ٌلِطاَب َوُهَو یومِ کلا ۳ ىدا : ابو .مَدَقَت اَمِب بيج

 کچ چ >2

 نأل كلذو ؛7* /# ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا امب يأ .«عبارلا لوقلاب لب «يلازغلا
 مازلإ هيلع دري الف لمجم «ةالصلا يعد» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ىري يلازغلا
 ."ه١/9 ىفصتسملا رظنا .لامجإلا هلوق ىلع مزلي هنأب بجاحلا نبا

 رمخلا عيبك» أ :يفو .؛رحلا» ىلع «رمخلا» ميدقتب ؛'رحلاو رمخلا عيبك» ش :يف
 بجاحلا عفرو ۳۸٠/۲ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ريزنخلاو

 ٠١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو */١5..
 .«بيجأو» لدب «بيجأ» ش : يف

 .رهاظ فيرحت وهو .٤يعد» لدب «عد» أ : يف

 .584ص .٠ . .ّةغل ال ًاعرش داسفلا ىلع لدي هنيعل ءيشلا نع يهنلا : ةلأسم يف هجيرخت قبس
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 “مل او نالا 2

 ؛الوُلدَملا ىَلَعَو ءِليِلَّدلا ىَلَعَو < يمل أ لغف ىَلَع “دابا ُنَلْطُ

 يّلَجَلا ريح يَ ىَلِإ لاکشإلا زّيَح ْنِم ِءْىَّسلا ُجاَرْخِإ :ُيِفَرْيَّصلا لاق َكِلَذِبَق

(1) 

 قفز

 فيل

 يف مسرب نييلوص رج هنأ ملع ىفصتسملا يف يلازغل باتك لا تداع ترج هنأ ملعا» 789 ا ارغلا لاق
 هيف رمألاو «ريسي هيف بطخلاف «ًاباتك ىمسي نأ بجوتسي امم هيف رظنلا سيلو «نايبلا

 .ها .؟نايبلا ىلإ رقتفملا هنإف ؛ لمجملا بيقع ركذي نأ هب عضوملا ىلوأ تيأرو «بيرق

 هيف رمألاو ءريسي هيف بطخلاف» :يلازغلا لوق 4اا//# طيحملا رحبلا يف يشكرزلا درو

 نم وه لب «باطخلا بيلاسأ ةلمج نم هنإف ؛لهسلاب سيل هرمأو» :هلوقب «بيرق
 .ها .««ةلاسرلا» باتك يعفاشلا هب ردص اذهلو ؛اهمهأ

 ملكي ملك ك «ًانايبتو ًانايب نيب :لاقي «رهظأ اذإ :نيب ردصم مسا :ةغللا يف نايبلا

 7 .ًاميلكتو ًامالك

 حوضولا ىنعمب مهلك «نابتساو نيبتو نيب» 7١/١: رينملا حابصملا يف ءاج

 الإ نوكي الف يثالثلا الإ ًايدعتمو ًامزال لمعتسي اهعيمجو «نايبلا مسالاو «فاشكنالاو

 . ها . «ًامزال

 بغارلا تادرفم .58 - 57ص يناجرجلل تافيرعتلا ۲٠٤/١. طيحملا سوماقلا :رظناو

 ١ .1608 - ۷٥۱ص

 : نييلوصألا حالطصا يف نايبلا

 لصح ام ىلع قلطيو «نيبملا لعف وهو «نييبتلا ىلع قلطي نيب ردصم وه يذلا نايبلا
 لجألو .نّبملا يأ لولدملا وهو «نييبتلا قلعتم ىلع قلطيو «ليلدلا وهو نييبتلا هب

 .اهيلإ رظنلاب هريسفت يف اوفلتخا «ةثالثلا يناعملا ىلع .نايبلا قالطإ

 زيح نم ءيشلا جارخإ» :هفيرعت يف لاق «نييبملا لعف :لوألا قالطإلا ىلإ رظن نمف
 .«يلجتلا زيح ىلإ لاكشإلا

 ٠١ 4/؟ صيخلتلا يف ينيوجلاو «يناعمسلا نبا هنع هلقن اذك ىفريصلل فيرعتلا اذهو

 نباو 274/“ ماكحإلا يف يدمآلا هعبتو 174/١« ناهربلا يف ينيوجلا دازو .امهريغو
 جارخإ» :اولاقف . ؛حوضولا» :رصتخملا يف انهو ١٤٠ص ىهتنملا يف بجاحلا

 .«ًاريرقتو ًاديكأت ؛ حوضولاو يلجتلا زيح ىلإ لاكشإلا ريح نم ءيشلا
 راتخا هايإو «يفريصلا دح :راتخملاو» #/4١1: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ..«انتمثأ نم هريغو «بيطلا وبأ يضاقلا

 ةدوسملا ٠٠٠/١. ةدعلا :رظنا .ةلبانحلا نم زيزعلادبع ركب وبأ لاق ىفريصلا لوقبو

 .44/ رينملا بكوكلا حرش .۷۲٥ص
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 “وصولا ُريِركَتَو ءرّيَحْلاِب ُرّوَجََتلاَو َءاَدِتْلا ُناَيَبْلا :َدِروُأَو “حوصلا

(000 

00 

 رظنلا حيحصب لصوملا ليلدلا» :هنأب هوفرع ليلدلا وهو «يناثلا قالطإلا ىلإ رظن نمو
 بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا) ةيرعشألا رثكأ لاق .«بولطملا نظلا وأ .ملعلا ىلإ هيف

 ١27ا//١ صيخلتلا ىفو ء1۱۲۷ .١؟١/54 ناهربلا ىف ىنيوجلاو ۴۷۰/۳ داشرإلاو

 ةلزتعملا رثكأو :(74/ ماكحإلا يف يدمآلاو ٠۴٠١/١ ىفصتسملا يف يلازغلاو
 نسحلا وبأو ء(٤۲۹ 798/١ دمتعملا يف نيسحلا يبأو «مشاه يبأو «يئابجلاك)

 ؛ مهريغو ۰۷۲ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا هنع هاكح امك يلبنحلا يميمتلا

 .ةقيقحلا لصألاو «قبس ام مدع عم ًافرعو «ةغل هيلع هقالطإ ةحصل

 نأل ؛ثداحلا ملعلا :هنأب هفرع نييبتلا قلعتم وهو «ثلاثلا قالطإلا ىلإ رظن نمو

 يف نيسحلا وبأ هاكح .ثداحلا ملعلا وه نيبتي هب يذلاو ءيشلا نيبتي هب ام وه نايبلا

 ٤۷۸/١ طيحملا رحبلا ىف ىشكرزلا هاكحو .يرصبلا هللادبع يبأ نع ۲۹۳/١ دمتعملا

 ةدعلا ىف ىلعي وبأ هاكحو «ىعفاشلا قاقدلا ركب ىبأو ءيرصبلا هللادبع يبأ نع
 ١ .يعفاشلا قاقدلا نع 017 ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملاو 3/1

 ىفصتسملا ١74/١. ناهربلا ۷٠/۳". داشرإلاو بيرقتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 دودحلا .077ص ةدوسملا .144 597/١ دمتعملا .14/# يدمآلل ماكحإلا , 0
 نايب .اهدعب امف O ب بجاحلا عفر .55/5 يسخرسلا لوصأ 4١. ص يجابلل
 حرش ۱۷١/۳. ريرحتلا ريسيت .177/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸۳/۲ رصتخملا
 ۸٤١/۲. عماسملا فينشت ٤۳۸/۳. رينملا بكوكلا

 نأ ىلإ نييلوصألا ىلإإ بسنُي نم ضعب بهذف» :١؟١/4 ناهربلا يف ينيوجلا لاق
 نإو ةرابعلا هذهو .حوضولاو يلجتلا زيح ىلإ لاكشإلا زيح نم ءيشلا جارخإ :نايبلا
 زيحلاك ةراعتسم ظافلأ ىلع ةلمتشم اهنإف ؛ةيضرُم تسيلف دوصقملا ىلع ةمّوحم تناك

 غلب اهل بلاوق يه تارابع يف الإ دودحلا دصاقم نؤعدوي ال رئاصبلا ووذو «يلجتلاو

 .ها .«نوهتنملا اهنسحيو «نوئدتبملا اهمهفي ءدايدزا الو ءروصق ريغ نم ضرغلا

 ىفصتسملا .اهدعب امف ۲٠٤/۲ ىنيوجلل صيخلتلا ./7/“ داشرإلاو بيرقتلا :رظناو
 1 ۲٤۲/۳. يدمآلل ماكحإلا "1

 هيقفلا مامإلا «يعفاشلا يفريصلا ركب وبأ «يدادغبلا هللادبع نب دمحم :وه يفريصلا -

 :ناكلخ نبا لاقو ««يعفاشلا دعب لوصألاب سانلا ملعأ ناك» :لافقلا لاق .يلوصألا

 ةلاسرلا حرش» هتافنصم رهشأ ..«هلثم ىلإ قبسي مل باتك هقفلا لوصأ يف هلو»

 باتكو «هقفلا لوصأ يف «ماكحألا لوصأ ىلع مالعألا لئالد يف نايبلا»و «يعفاشلل
 .1949/4 نايعألا تايفو : :يف هتمجرت رظنا .ه 7٠" ةنس يفوت .«طورشلا»و «عامجإلا»

 ."76/9؟ بهذلا تارذش ۱۸٩/۳. يكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط

 -ىلع تدروأ يتلا تالاكشإلا هذه ىلع ٠١١/١ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
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(01) 

(۲) 

(۳) 

 . 9ليِلَّدلا :ُرَمكَألاَو يِضاَقْلا َلاَقَو

 . يلدا ِنَع لا ٌّيِرْصَمْلا َلاَقَو

 يِفَو «بکرُم يِفَو ِدَرْفُم يِف ُنوُكَيَو .©رَمِغُمْلا ضيقت : ُنَيَبْمْلاَو

 ٤۱۲/۳ _ ٤١١. بجاحلا عفر :رظناو .ها.«ةيهاو تاشقانم اهنأ ىفخي الو» :فيرعتلا

 .841//؟ عماسملا فينشت ۳۸٤/۲. رصتخملا نايب

 ليلدلا :هنأ هتقيقحف نايبلا امأ» ۳۷٠/۳: داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق

 . ها .«هيلع ليلد وه امب ملعلا لعف ف ىلإ هيف رظنلا حيحصب لصوتملا

 يضاقلا هركذ ام :نايبلا يف ٌيضرملا لوقلاو» ١74/١: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاقو

 لوقلاو» ۱١۷/١: ًاضيأ ناهربلا يف لاقو ءها .4ليلدلا وه ٌنايبلا» :لاق ثيح ركب وبأ
 1 .ها .«ليلدلا وه نايبلا نأ :يدنع قحلا
 وه نايبلا نأ :وهو ىضاقلا هاضترا ام اذإ ديدسلاف» 5//7١1: صيخلتلا ىف لاقو

 ١ .ها .«ليلدلا
 لهأ نيب لوادتملا ىلإو ءةغللا ىلإ برقألا نإ» 58/١": ىفصتسملا يف يلازغلا لاقو

 .هأ .«هل هيي :ءيشلا ىلع هريغ لد نمل لاقي ذإ ؛ يضاقلا هركذ ام ملعلا

 رثكأو «يلازغلاو ءركب وبأ يضاقلا بهذو» ۲٤/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 نأ ىلإ مهريغو يرصبلا نيسحلا يبأو «مشاه يبأو يئابجلاك ةلزتعملا رثكأو ءانباحصأ

 .ها .«راتخملا وهو .ليلدلا وه نايبلا

 يبأ اَنْيْحِْيَّش نع يكحملا» :144 79/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو
 لاقو .ماعلا نايبلا كلذب ادارأو «ةلالدلا وه نايبلا نأ :هللا امهمحر مشاه يبأو «يلع

 .ءيشلا نّيبتي هب ام وه نايبلا نأل ؛ثداحلا ملعلا وه نايبلا نإ :هللادبع وبأ خيشلا

 ال اذهلو ؛ةكرحلا وه ءيشلا كرحتي هب ام نأ امك .ثداحلا ملعلا وه نيبتي هب يذلاو

 وه حيحصلاو .ثداح ملعب ال «هتاذل املاع ناك امل ؛«نّيبتم» هناحبس هللا فصوي

 ها .«حاضيإلاو فشكلا وه ماعلا نايبلا نأل ؛لوألا

 نإ :هللادبع وبأ خيشلا لاقو» ۲۹٤: - ۲۹۳/۱ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ملعلا وه نيبتي هب يذلاو .ءيشلا نّيبتي هب ام وه نايبلا نأل ؛ثداحلا ملعلا وه نايبلا

 هناحبس هللا فصوي ال اذهلو ؛ةكرحلا وه ءىشلا كرحتي هب ام نأ امك .ثداحلا'

 .ها.«ثداح ملعب ال .هئاذل ًاملاع ناك امل ؛«نّيبتم»
 «١٠ا//١ ةدعلا يف ىلعي وبأ هنع هاكح .ىعفاشلا قاقدلا لاق يرصبلا هللادبع ىبأ لوقبو
 .47/8/“ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو «077 ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملاو
 رصتخملا نايب :رظنا .ءادتبا ًانيبم درو يذلا باطخلا هيف لخديو «ةلالدلا حضتم يأ

."۸0/Y١57/7. رصتخملا ىلع دضعلا حرش */4١6. .بجاحلا عقر  

AAS 



 . "”لاَمَجِإ ْقِبْسَي ْمَل ْنِإَو ءلْغِف

(1) 

() 

(۳) 

(€) 

 ےس
 لسو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هنأ : ال . ئاب ُنوُكَي لْعِفْلا :ُروُهْمَجْلا (ُةَلَأْسَم) كر و

 يف دضعلا وهو  نيحراشلا ضعب ررقو» : ٤٠١/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 «لامجإلا قبس دعب لعفلاب نايبلا نوكي دق هنأ ىلع - ۱١۲/۲ رصتخملا ىلع هحرش

 دق ًالوق وأ ناك ًالعف وه ثيح نم نايبلا نأ نم هانركذ ام :باوصلاو .نوكي ال دقو
 ."868/؟9 رصتخملا نايب: رظناو ها.«نوكي ال دقو «لامجإلا قبس دعب نوكي

 امك مهضعب كلذ يف فلاخو ءاملعلا روهمج هيلع يذلا وهو ءا يبنلا لعف :دارملا

 .كلذ ليصفت يتأيس

 .اهدعب امف ۳٦١/١ ىفصتسملا .اهدعب امف ۲۹٤/١ دمتعملا ١176/١. ناهربلا :رظنا

 بجاحلا عفر .؟8/“ يدمآلل ماكحإلا .178/“ يزارلل لوصحملا .۷٤۲ص ةرصبتلا

 يلحملا حرش .1657/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."85/5 رصتخملا نايب .؛ “١6

 1 عماسملا فينشت ٤۸١. - 186/6 طيحملا رحبلا 6/7 عماوجلا عمج ىلع

 ٤٤١/۳. رينملا بكوكلا حرش

 «ةباتكلاو ةراشإلا نع مهضعب تكسو «لوقلاب نايبلا عوقو يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن دقو .لعفلا فالخ ىلع نوكي نأ لمحيف
 نع ٤۸۷/۳ طيحملا رحبلا يفو ۸٤6۹/۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ۴

 ةراشإلاب عقي نايبلا نأ يف ًافالخ ملعأ ال» :هلوق ةيفنحلا نم «حضاولا» باتك بحاص
 .ها .«ةباتكلاو

 «ينييارفسإلا قاحسإ يبأل ًافالخ ءًانايب عقي هنأ روهمجلاف ءلعفلا يف فالخلا امنإو
 يلازغلا مالكو ۷٤۲٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ هاكح .ةيفنحلا نم يخركلاو

 هنإ ؛همدقت نايب ىلإ جاتحي لعفلا كلذكو» :لاق هنإف ءهمهوي ۳٦۷/١ ىفصتسملا يف

 .ها .«هل ةغيص ال لعفلا نأل ؛عرشلا نايب هب ديرأ

 نايبلا نإ :هريغو يلازغلا لوق» :لاقف يلازغلا مالك لَّرأ يدنهلا نيدلا يفص مامإلا نكل
 بلاغلا ىلع ءانب مومعلا يف امك ءاحالطصا ةيمستلا هنم دارملاف «يلوقلا ليلدلاب صوصخم

 .ها .«هزاوج يف الو «نايبلا هب عقي ام ةقيقح يف ال ءالوق نايبلا نوك نم

 .اهدعب امف ۳٠١/١ ىفصتسملا .اهدعب امف ۲۹٤/١ دمتعملا 156/١. ناهربلا :رظناو

 بجاحلا عفر .؟0/# يدمآلل ماكحإلا #/١78. يزارلل لوصحملا .۷٤۲ص ةرصبتلا

 يلحملا حرش ٠٦۲/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."85/15 رصتخملا نايب .؛ ۴

 ۸٤۸/۲. عماسملا٬ فينشت .485 448/6 طيحملا رحبلا .58/؟ عماوجلا عمج ىلع

 .4437/# رينملا بكوكلا حرش

 . اهلي لدب «مالسلا هيلع ش :يف
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 اوُُلَصَِو "7004[ْكَكِساَتَم] يعاود : لوقو ٍلْعِفْلاِب ٌجَحْلاَو َةالَّصلا نب
 1 ا ا ھا o م تو 7 22 ت

 ْرَبَحْلا سيل :َوَلَدَأ ةَدَهاَسُمْلا َّنِإَف :اًضِيأَو قْيَلَعلُدَي "”4...اَمَك

 . *04ةكياعُمْلاَك

(0010 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 بجاحلا #/4١6.

 .07١4ص .ةلبجلا رمأ هيف حضو ام ةي هلعف :ةلأسم يف هجيرخت قبس

 .07٠4ص .ةلبجلا رمأ هيف حضو ام ةي هلعف :ةلأسم يف هجيرخت قبس

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«ةدهاشملا» لدب «ةداهشلا» أ :يف

 ثيح دضعلا ةمالعلا :مهنم ءًاثيدح سيلو .لاثمألا نم ًالَثَم نيحراشلا نم ريثك هنظ
 ربخلا سيل» :رئاسلا لثملا يف ليق كلذلو» ١57/5: رصتخملا ىلع هحرش يف لاق

 ىفاني الو .ثيدحلا ىف يورم» :هلوقب ىنازاتفتلا ققحملا هبقعت .ها .4« («ةنياعملاك

 ٠ . ها . «ارئاس ًالثم هنوك
 «يكبسلا نبا هل هبنتو «(بلاطلا ةفحت) هجيرخت .ىف ريثك نبا ظفاحلا هلفغأ دقو

 للا همحر يبأ هب انربخأ اميف «ةنياعملاك ربخلا سيلاو» : 415/6 بجاحلا عفر يف لاق
 انأبنأ ءاعامس ساحنلا ركب يبأ نب قاحسإ انأبنأ :لاق امهباتك يف ظفاحلا هللادبع وبأو
 انأبنأ ءهروصنم يبأ نب دوعسم نسحلا وبأ لامجلا انأبنأ ءهظفاحلا ليلخ نب فسوي

 ء«فوفكملا دمحم نب يلع نب دمحم دمحأ وبأ انأبنأ .يولعلا لضفلا ىبأ نب

 نب دماح نب خيشلا يبأب فورعملا نابح نب رفعج نب دمحم نب هللادبع ولا ا
 نع ريبج نب ديعس نع «رشب يبأ نع ميشه نب سنوي نب حيرش نب يخلبلا بيعش
 هجرخأ .خيحص دنس اذهو .«ةنياعملاك ربخلا سيل» :ِهلَك يبنلا لاق :لاق سابع نبا

 .ها .«هانقس امك ميشه نع «هدنسم» يف لبنح نب دمحأ

 نبا هقاس يذلا قيرطلا نم 5١6/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدحلا اذه

 .بجاحلا عفر يف يكبسلا

 :ةدايز هيفو .هب میشه انث «نامعن نب جيرس قيرط نم ۲۷۱/۱ هدنسم يف ًاضيأ هجرخأو

 املف ءحاولألا قلي ملف «لجعلا يف هموق عنص امب ىسوم ربخأ لجو زع هللا نإ ...
 .«ترسكناف حاولألا ىقلأ اتص ام نياع

 هللا ىلص ميلكلا ىسوم يف ءاج م باب «ةوبنلا تامالع باتك يف نابح نبا هجرخأو

 .(نآمظلا دراوم) ٩۱٩ص (۲۰۸۸)و (۲۰۸۷) ثيدح ملسو هيلعو انيبن ىلع

 حيحص ثيدح اذه» :لاقو ۳۲٠/۲ ريسفتلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع
 .يبهذلا مامإلا هقفاوو
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 اَمَ َمّلُس ولو لوقا لوطي دَكَو :اَنْلُق .ُلاَيَبْلا خايف لوطي :اولاق

 ْوَلَو ءِنِيئاَيَبْلا ىَوْنَأ ِكوُنْسِلَ Lj ْوَلَو .هيف "' 'عورّشل ؛ [ب/ه*] / َرْخأ

 .ٍةَجاَحْلا ِتْفَو ْنَع َرَّخَأَت اَمَق َمّلُس

 مقا ت َفِرْعَو اََمَنِإ نإ ُلْغِفَو ُلْوَك ٍلَمْجُمْلا َدْعَب َدَرَو اَذِإ (ُةَلَأْسَم)
 ْدْيَغ ُنَّئَعَتَي :َليِقَو .اًمُهُدَحَأَف < َلِهُج ن ْنِإَف ديا يِناَنلاَو .ُناَيَبلا َوُهَق

 لِقتْسملا ّنأب َبيِجأَو . اًديكأت وکي ال ع وُجْدَمْلا ل ؛ ميت إ ؛حججزألا os FE f. (o) (EX ءَ م 6

 .كِلَد هيف مري هل
 ر

 ص

 ٍفاَوْطب َرِمَأَو نْيَفاَوط جَحْلا ةيآ َدْعَب فاَط ْوَل اَمَك ءاَمِقَتَي ْمَل “نإ

 .«عورشلل» لدب» عورشلا» أ :يف )١(

 نع أ:ةخسن اهب تدّرفت ةدايزلا هذهو .«رخأت امف» ةدايزب .«رخأت امف مّلس ولو» أ :ةرابع (۲)
 .خسنلا رئاس

 ديكأت ةلاحتسال ؛ةلالدلا يف لوألا نود ناك اذإ الإ» :؟70/ماكحإلا يف يدمآلا لاق (۳)

 .ها.(«ةلالدلا يف هنود وه امب ءيشلا

 .187/# يزارلل لوصحملا .”0 - ۳٠۲/١ دمتعملا :يف ةلأسملا قيقحت رظناو

 دضعلا حرش .۳۸۸/۲ رصتخملا نايب .418/# بجاحلا عفر .؟ال/“ يدمآلل ماكحإلا

 حتاوف .175/“ ريرحتلا ريسيت .١18ص لوصفلا حيقنت حرش ١157/5. رصتخملا ىلع

 .860/7 عماسملا فينشت ٤٤۷/۳ - ٤٤۸. رينملا بكوكلا حرش .45/1 تومحرلا

 .ىنعملا ريغي هطوقسو .أ :نم طقاس «ال» فرح )٤(

 امهدحأ مدقت يأ كلذ لهج نإو» :لاق ثيح ۴۳ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا اذه (ه)

 ىلع رخآلا نم حجرأ امهدحأ وأ ءةلالدلا يف نييواستم انوكي نأ امإ ولخي الف «-

 رخآلاو «نايبلا وه امهدحأف لوألا ناك نإف «لاعفألاو لاوقألاو عئاقولا فالتخا بسح

 انضرف ول انأل ؛مدقتملا وه حوجرملا نأ هبشألاف يناثلا ناك نإو «نييعت ريغ نم دكؤم

 يف هنود وه امب دكؤي ال ءيشلا ذإ ؛حجارلل ًادكؤم نوكي نأ عنتما حوجرملا رأت

 نع هزنم عراشلا بصنمو «ديفم ريغ هب نايتإلا ناكف ءهنود لصاح نايبلاو ؛ةلالدلا

 حجارلاب نايتإلا نإف ءامّدقم حوجرملا ١ انلعج اذإ اميف كلذك الو .ديفي ال امب نايتإلا

 . الطعم نوكي الو «دیکأتلل ًاديفم نوكي هدعب
 .«نإف» لدب «نإو» أ :ىف (5)

 هنع هللا يضر ىلع نع 757/7 هننس ىف ینطقرادلا هجرخأ اميف كي هنع يور ثيح (۷)
 000 .نييعس ىعسو نيفاوط فاطف انراق ناك لك هنأ
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 ؛اَرْخأَتُم وأ ءاَمُدَقَتُم . ٌبِجاَو وأ بذ ُهلْغِفَو ُلْوَمْلا :ُداَتْحُمْلاَف راو

 . ””ىلؤأ َعْمَجْلا ّنأل
 “اکا O2 3 م هم و دي “ىا 0 4 0
 ل ! عم ٍلْعِفلا خشن همزليو . نايب مدقتمل : ِنْيَسحلا وب

 . عمَجْلا
 وبأ . ”ةاَواَسْمْلا ُمَرْلَي : ٌيِحْرَكْلاَو .ىَوْقَأ َناَيَبْلا َّنأ ُراَمْخُمْلا (ٌةَلَأْسَم)

 نيب عمج هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع 784/7 هننس يف ًاضيأ ينطقرادلا ىورو =

 امهنيب ىعسو «نيفاوط امهب فاطف .دحاو امهليبس» :لاقو ءاعم هترمعو هتجح
 .«تعنص امك عنص هلي هللا لوسر تيأر اذكه :لاقو «نييعس

 رمع نبا نع 440/9 هننس يف هجام نباو ۲۸٤/۳ هننس ىف يذمرتلا ىور ثيح )١(
 فاوط هأزجأ ؛ةرمعلاو جحلاب مرحأ نم» :لاق يي هللا لوسر نأ امهنع هّللا يضر
 .«ًاعيمج امهنم لحي ىتح ءامهنع دحاو يعسو دحاو
 .ها.«بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 ولف الإو ءًابودنم هنوك ىلع للي يبنلا لعف لمح بجيف ؛ًامدقتم لوقلا ناك نإ هنأل (؟)
 عمجلا نأ ىفخي الو «لوقلا هيلع لد امل ًاخسان ناك «بوجولا ليلد هل هلعف ناك

 .لامهإلا نم ىلوأ
 نود هقح يف يناثلا فاوطلا بوجو نايب ىلع هلعف لمحيف ؛ًامدقتم لعفلا ناك نإو
 اذهو «هنود هتمأ قح يف يناثلا نود لوألا بوجو نايب ىلع هلوق لمحي نأو «هتمأ

 نايبلا ىلع لدي لوقلا نإف ًاضيأو «صيصخت الو خسن ريغ نم نينايبلا نيب عمج هيف

 .ةطساوب الإ لدي ال هنإف ؛لعفلا فالخب هسفنب

 A - VF يدمآلل ماكحإلا .187/ يزارلل لوصحملا .؟49ص ةرصبتلا :رظنا
 .76١ص ةدوسملا 1517/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١18ص لوصفلا حيقنت حرش
 يلحملا حرش .119/5/# ريرحتلا ريسيت ."89/؟ رصتخملا نايب .419/#” بجاحلا عفر

 بكوكلا حرش ٤۷/١. تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم AN عماوجلا عمج ىلع
 ۸٥۲/۲. عماسملا فينشت ٤٤۹/۳. رينملا

 نأل ؛نايبلا وه ناك ءامهدحأ مدقت انملع ىتمفا ١/: دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق (۳)
 ريخأت' زجي مل نإف .هل ًانايب ناك هل ًانايب نوكي نأ زوجي ام هبقعت اذإ لمجملا باطخلا

 .ها .«رهظأو فشكأ ًانايب كلذ نوك يف رمألاف «نايبلا

 . ًامدقتم» لدب «ًامدقم» أ : يف 2

 رتشا ىلإ بهذ هنأ دحأ قح يف مهوتي ال :لاقو كلذ يدنهلا نيدلا يفص ركنتسا (©)

 5 وه ناك لب هل ًانايب ناك امل كلذك ناك ول هنإف «ةلالدلا ةوق يف نيبملاك هنأ
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 ماعلا يف ىَّوْمألا يل ءاَحوُجْرَم َناَك ول :اَنَل ."”ىئذآلا زاوجب : نْيَسْحْلا

 . كحل کلا :يرات يفَو ديف اَّذِإ يتلطُمْلا "يِفَو ءٌصّصخ اإ

 َدْنِعألِإ 9ةيَتْمُم "ةَجاَحْلا ِتْفَو ْنَع ِناََبْلا ٌريِحَأت (ٌةَلَأْسم)

 ريرحتلا ريسيت .444/؟ عماسملا فينشت .440/ طيحملا رحبلا :رظنا ر نايب ىلإ =
 .48/؟ تومحرلا حتاوف . 7”

 وه هتبثأ امو .«ٍزاَوَجب» لدب 40/5 رصتخملا نايب يف امك ُروَجْي» ش ءأ :يف )١(

 ٠١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو /47١« بجاحلا عفر يف امل قفاوملا
 هراتخاو ريهامجلا نع N داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا هلقن ام اذهو (؟)

 :نيملكتملا نم دحاولا ربخب لمعلا بجوأ نم روهمجو ءاهقفلا رئاس لاق» :لاق ثيح
 ربخب ةنسلاو باتكلا يف امهدورو مولعملا لمجملاو ماعلا مكح نايب عنتمي ال هنإ

 .ها .«هراتخن يذلا وه اذهو .دحاولا

 نوكي نأ زوجي هنأ قحلاو» :لاق ثيح ۱۸٤/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هراتخاو

 ءانونظم هنايبو ءامولعم ُّيبملا نوكي نأ «نينونظم انوكي نأو «نيمولعم نيبملاو نايبلا
 .ها.«سايقلاو دحاولا ربخب نآرقلا صيصخت زاج امك
 يبأ نع هلقن ىلع رصتخملا يف انهو ١٤٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا رصتقاو

 .نيسحلا

 نايبلا نوكي نأ زوجي هنأ حيحصلاو» ۳٠١/١ - ۳٠١: دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق

 .ًامولعم نّيبملا نوكي نأ زوجيو «نيترامأ انوكي نأ زوجيو «نيمولعم نيليلد نّيبملاو
 ةحلصملا قلعت عنتمي ال هنأل ؛دحاولا ربخب نآرقلا صيصخت زاج امك .ًانونظم هنايبو
 .ها .«كلذب

 «419/# بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم طقاس «يف» فرح (۳)

 .157/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 291/9 رصتخملا نايبو

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«نع» لدب «دنع» أ :يف )٤(

 هنع هلقن امك لاق ثيح قاحسإ وبأ ذاتسألا اهنسحتسي مل «ةجاحلا» ب ريبعتلا (5)

 نأب نيلئاقلا ةلزتعملا بهذمب قيلت ةرابع ىهو» :- ٤۹۳/١ طيحملا رحبلا ىف يشكرزلا

 نايبلا ريخأت :لاقي نأ انبهذم ىلع ةحيحصلا ةرابعلاف «فيلكتلا ىلإ ةجاح نينمؤملاب
 فرع دقو «ةيظفل ةحاشم يه» : يشكرزلا لاق مث .«باطخلاب لعفلا بوجو تقو نع

 ناهربلا :رظناو ها .«بلطلا هجوت» : نيمرحلا ١ مامإ لاق امك «ةجاحلا» ب ّىِنْعَمْلا نأ

 .477/# بجاحلا عفر 178/١. نيمرحلا مامإل

 .1 ٌعِنَتْمما لدب ١ ٌعَنَتْمُيا أ :ىف (5)
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 وهف «قاطي ال امب فيلكتلا زوج نم امأ» : ١١٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق
 لقن اذهلو ؛نيتفئاطلا نيب هيلع اقفتم عوقولا مدع ناكف «هعوقوب ال طقف هزاوجب لوقي
 .ها. ؛هعانتما يلع عئارشلا بابرأ عامجإ ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا

 دري مل عرشلا نأ يف ةمألا نيب فالخ ال» :"84/ داشرإلاو بيرقتلا يف يضاقلا لاق

 هنأ يف دمتعملا وه ار .هنايب ريخأت عم هذيفنت ىلإ ةجاحلا سمتو ءهميدقت بجي رمأب

 .ها .«ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال

 هعوجر ٤٤٤/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ىور دقو َالَّرَأ يفريصلا هلاق ام اذه
 نسحلا وبأ لزن مث :قاحسإ وبأ ذاتسألا لاق» :لاق ثيح «زاوجلاب لوقلا ىلإ
 .ها .«يعفاشلا بهذم 3 عجر نأ ىلإ اذه يف ُهَرَظاَنَق افيض يفريصلاب يرعشألا
 يف امب ٌتيفتكاو ءاهتبثأ ملو «ةيفنحلاو «يلازغلاو» ةدايز .أ .لصألا :يف

 لاق ثيح «ةجاحلا تقو ىلإ نايبلا ريخأت زاوجب لوقي يلازغلا نأل ؛ ش:ةخسن
 .«قحلا لهأ دنع زئاجف ءةجاحلا تقو ىلإ هريخأت امأ» 548/١": ىفصتسملا ىف

 عم ٤۹/۲ توبثلا ملسم بحاص لاق .مهلك ال ءطقف مهضعبف «ةيفنحلا امأ :
 ر فلكملا ىلإ لزنملا (مكحلا غيلبت ريخأت زاوج راتخملا)» :تومحرلا حتا

 لاقو .ًاقيضم وأ ًاعسوم ناك ءاوس فيلكتلا زيجنت تقو وهو (ةجاحلا تقو

 .ها .ازوجي ال :ةليلق ةمذرش

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .1514/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۴۹۲/۲ رصتخملا نايبو «471/ بجاحلا

 «ناتياور انمامإ نع ةجاحلا تقو ىلإ هريخأت ىفو» :1١"0١ص هرصتخم ىف ىلعبلا لاق

 1 .ها .«نالوق انباحصألو
 دقف ةجاحلا تقو لبقو «باطخلا تقو نع هريخأت امأو» :776/# ةدعلا ىف لاقو

 رهاظ وهو «كلذ زوجي :- دماح نب نسحلا  هللادبع وبأ انخيش لاقف .انباحصأ فلتخا
 .هللادبعو حلاص ةياور يف دمحأ مالك

 فلتخي ال :ىميمتلا لاقو .زوجي ال :ىميمتلا نسحلا وبأو ءزيزعلادبع ركب وبأ لاقو
 ١ .ها .«نايبلا ريخأت زوجي ال هنأ هّللا همحر دمحأ نع روطسملا
 و) نايبلا يأ (هريخأت زوجي و)» : 458/“ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 ليقع نبا هاكح .ةجاحلا تقو يأ (اهتقو ىلإ مكحلا) ب يبنلا غيلبت يأ (هغيلبت ريخأت

 .انباحصأ رثكأ نع دجملا هركذو ءءاهقفلا روهمج نع
 = «صيصختلا نايب ريخأتك هب لمعي ًارهاظ نّيبملا ناك ءاوس .ًاقلطم عقاوو زئاج وهف
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 يفز

 ."”خسُللا ٍرْيَغ ريغ يف عْيَتْمم : : ُيْئاَبَجْلاَو

 زوجي ال :- دمحأ مامإلا يأ  هنعو .لمجملا نايبك ال وأ ءخسنلا نايبو «دييقتلا نايبو

 .ها .«عمج هراتخاو .كلذ

 ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع هريخأتو» :١77ص لخدملا يف ناردب نبا لاقو

 ءزيزعلادبع ركب وبأ هعنمو» :لاق مث .«..ءارفلا نبا يضاقلاو ءدماح نبا دنع زئاج

 ١ .«لوألا قحلاو ...يميمتلا نسحلا وبأو

 .584/؟ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرشو 78١2ص ةدوسملا :رظناو

 هرهاظب لمعلا نكمي ام نايب ريخأت امأو» :"55ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا لاق

 لاقف :ديقملا هنم دارملا نأ :قلطملا نايب وحنو ءهضعب هنم دارملا نأ :ماعلا نايب وحن

 هبو .زوجي ال هنأب :امهريغو صاصجلاو «يخركلا وحن ءانباحصأ نم قارعلا خياشم

 .ها .هةلزتعملا رثكأ لوق وهو .نيرخأتملا نم هعبات نمو ديز وبأ مامإلا يضاقلا لاق

 ۲۹۰ص يفنحلا يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب ١18/١". يرصبلل دمتعملا :رظناو
 .اهدعب امف

 نايب ىلإ جاتحي يذلا باطخلا نإ» 1/١": دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 : نابرض
 .هفالخ يف لمعتسا دق رهاظ هنأ :امهدحأ

 .ةكرتشملا ءامسألاك هل رهاظ ال :يناثلاو

 اماسقأ مسقني لوألاو

 ءامسألا نايب ريخأت :اهنمو «خسنلا نايب ريخأت :اهنمو .ءصيصختلا نايب ريخأت :اهنم

 زوجي ال ماسقألا هذه لكو .نّيعم ءيش هب ديرأ اذإ ةركنلا مسا :اهنمو «عرشلا ىلإ ةلوقنملا
 .ًالمجم وأ .ًالصفم انايب امإ ءاهيف دراولا ٌباطخلا نّيبي نأ دب ال لب ءاهنايب ريخأت

 ةثالث يف عقي مالكلاو .باطخلا تقو نع هنايب ريخأت زوجيف ءهل رهاظ ال ام امأو

 زاوج يف :رخآلاو .هفالخ يف لمعتسا دقو ءرهاظ هل ام نايب ريخأت :اهدحأ :عضاوم

 .ها .«هل رهاظ ال ام نایب ريخأت زاوج يف رخآلاو ءًالمجم كلذ نایب نوک

 ءمشاه وبأو «يلع وبأ :اناخيش عنمو» ٠١/١": دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق
 وأ ناك ارمأ ءباطخلا تقو نع مومعلاو «لمجملا نايب ريخأت نم ةاضقلا يضاقو
 .ها .«خسنلا نايب ريخأت اوزاجأو ءاربخ

 4١م
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 ب اار "9موُمَع ام

 "ليام َبَلَسلا َّنَأ ن دك م 4ى رقلا» ىلإ سمح هلل نأ : ا

 رك يڼب َنوُد مشاه وب : قلا يوڏ أَو «©هامإلا يأ

 هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو# :اهمامتو 5١. :ةيآلا لافنألا ةروس

 ٍ .(ىبرقلا يذلو لوسرللو
 ««هّبلس هلف ًاليتق لتق نم» : ةي هللا لوسر لاق» :لاق هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع
 .«اثالث اهلاق

 ...بالسألا سمخي مل نم (14) باب «سمخلا ضرف باتك يف يراخبلا هجرخأ

 هللا ا (85) باب «يزاغملا باتك يفو .ةصق هيفو ليوط ثيدح يف .ه۸ - ۷/4

 (01) باب «ماكحألا باتك يفو ٠٠١/١ - ٠١١. خلإ ...(نينح مويو# :ىلاعت
 ١١7/8 ١١4. خلإ ...ءاضقلا هتيالو يف مكاحلا دنع نوكت ةداهشلا

 ثيدح ليتقلا بلس لتاقلا قاقحتسا باب ءريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو

 AV1 اخ )41(

 (۲۷۱۷) ثيدح لتاقلل ىطعي بلسلا ىف باب ءداهجلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو

١ | ۹F 

 ثيدح هبلس هلف ًاليتق لتق نم ءاج ام باب ءريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 ثيدحلا ىف :لاقو .«هيلس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» :ظفلب 11/4 (185)
 1 .خلإ ...ةصق
 ثيدح لفنلا يف بلسلا يف ءاج ام باب ءداهجلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
(18) 6/۲ 404. 

 لتق نم :مامإلا لاقأ ءاوس «لتاق لك يف ميمعتلاب دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلا لاق
 .«هبلس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» :ِهلكك هلوقل ؛ال مأ هبلس هلف ًاليتق
 ةمادق نبال ينغملا .44/# جاتحملا ينغم .اهدعب امف ١7ص يعفاشلل ةلاسرلا :رظنا
 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف 857/7 يبرعلا “ل نآرقلا ماكحأ ۸۸

 ريسفت .اهدعب امف ١٠/۲ يطيقنشلل نايبلا ءاوضأ 5/٠١. ريونتلاو ريرحتلا .۸ _ ۸

 ٠٠٠١/١. هتلدأو يمالسإلا هقفلا .4/# سياسلل ماكحألا تايآ

 لتاقلا قحتسي الف «ةمامإلاب يبنلا نم فرصت كلذ كلام مامإلاو ةفينح وبأ مامإلا لاق

 .لوقلا اذه مامإلا لوقي ىتح

 يبرعلا نبال لوصحملا ١٠١١. عئانصلا عئادب ٠٠٠/١ - 58١. ريدقلا حتف :رظنا

 يديس رصتخم ىلع .يشرخلا حرش .اهدعب امف ۷/۴ ء١/١1۹٠ يفارقلل قورفلا .1۲ص

 امف ۸٦۲/١ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ .يودعلا. يديعصلا ةيشاح عم ٠۳١/١ ليلخ

 نايبلا ءاوضأ 5/٠١. ريونتلاو ريرحتلا .۸ 0/8 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب
 .4/# سياسلل ماكحألا تايآ ريسفت .اهدعب امف 581/5 يطيقنشلل

A4۲ 



e 

 - ا 98

 هيم
 .ُهُمَدَع ّلضألا َّنَأ َعَم ٌيِلاَمْجِ نارا لقب [/04] / ْمَلَو لوت ي 1١

 تيطعأ :انلقف كك يبنلا ىلإ نافع نب نامثعو انأ تيشم» :لاق معطم نب ريبج نع )00(

 ونب امنإ» : يي لاقف .كنم ةدحاو ةلزنمب نحنو انتكرتو «ربيح سمخ نم بلطملا ىنب

 «سمش دبع ينبل هب يبنلا مسقي ملو» :ريبج لاق «دحاو ءيش بلطملا ونبو ءمشاه

 . ؟ًائيش لفون ينبل الو
 ضرف باتك یفو ۸٩/٩. ربيخ ةوزغ (۳۸) باب «يزاغملا باتك ىف يراخبلا هجرخأ

 باتك يفو .57/4 خلإ ...مامإلل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو (17) باب «سمخلا
 .188/5 شيرق بقانم (۲) باب «بقانملا

 «سمخلا مسق عضاوم نايب يف ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .۳۸۳ - ۳۸۲/۳ (۲۹۸۰ ۔ ۲۹۷۸) ثيدح ىبرقلا يذ مهسو

 يف هجام نبا هجرخأو .۱۳۱ _ ۷ ءيفلا مسق باتك يف هننس يف يئاسنلا هجرخأو

 .1537/؟ (۲۸۸۱) ثيدح سمخلا ةمسق باب «داهجلا باتك

 .468 241١/5 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 سمش ديعو ‹«سمش دبع نبأ :وه ٍةيمأو» : ۲۸۳ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 يذ مهس اک هللا لوسر مسقف .ّيصُق نب فانم دبع دالوأ بلطملاو ءمشاهو «لفونو

 لفون ينبو «سمش دبع نب ةيمأ ينب طعي ملو «بلطملا ينبو مشاه ينب يف ىبرقلا
 : وهو لي هللا لوسر هركذ يذلا وه قرفلا نأل ؛بلطملاو مشاه يوخأ اناك نإو .ًائيش

 «مالسإ الو ةيلهاج يف مهوقرافي مل ءدحاو ءيش بلطملا ينبو مشاه ينب نأل»

 يف هنع هللا يضر يعفاشلا هلاق .«لفون ينبو ةيمأ ينب نود بعشلا يف مهعم اولخدو

 .ها .«ةلاسرلا

 ءالا/4 يعفاشلل مامإلل مألاو ءهوحنب .59 - 14ص يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا :رظنا

 خلإ ...ءيفلا ءاطعإ باب «ةمينغلاو ءيفلا مسق باتك يف يقهيبلا مامإلل ىربكلا ننسلاو

4/7 © 1. 

 ول - بجاحلا نبا يأ - فنصملا نأ ملعاو» : ۲۲۹/۴ بجاحلا عفر يف يكيسلا نبا لاقو

 بهذمل عمجأو ‹«رصخأ ناك «؛ىبرقلا يوذ نم اسيل الفونو سمش دبع نأ نيبو : لاق

 ينب توبث يف فالخلاو ءامهدنع هيلع قفتم ىبرقلا يوذ نم امهءافتنا نأل ؛كلامو يعفاشلا

 دبع بقعأ دقو .لوخدم «سمشا عضوم «ةيمأ» عضو نإف ؛بوصأ ناكو «بلطملادبع

 | .«هاوس هوبأ بقعي مل ول هيبأ عضوم ةيمأ عضو نسحي ناك امنإف «ةيمأ ريغ سمش

 مشاه ونب ْمُهَأ :نيلوق ىلع .(ىبرقلا يذلو# :ىلاعت هلوق ىنعم ديدحت يف فلّتخا دقو
 ؟بلطملا ونب مهعمو مشاه ونب مأ «ةصاخ

 مامإلا لوق وهو .نيسحلا نب يلعو .دهاجم هلاق. ةصاخ مشاه ونب :لوألا لوقلا

 .مهريغو يعازوألاو «يروثلاو «كلام
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 “ماسلا اَمِهَْلَع :آ12] ٌلوُسَكلاَو ٌليِربَج ن ريب من "”4ةالّصلا اوُميِقَأ» :اًضْيَأَو

 لیربج نإ :اًضِئَأَو ءجيِرْذَت ىَلَع نيب مث ر َكِلَذَكَو ئاكرلا 0

 مضاب أرثإ» :َلاَق ت ائ 50 ر ر أ امو :َلاَق ءأَرُقِإ :َلاَق

 ءدلاخ نب ملسمو «جيرج نباو «ةداتق هلاق .بلطملا ونبو مشاه ونب :يناثلا لوقلا =

 .روث يبأو ءدمحأو .يعفاشلا مامإلا لوق وهو

 عماجلا .851/7؟ يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ .59 - 58ص يعفاشلا مامإلل ةلاسرلا :رظنا

 "51/1 نايبلا ءاوضأ 4/٠١ ٠١. ريونتلاو ريرحتلا .۱۲/۸ يبطرقلل نآرقلا ماكحإل

 .۸/۳ سياسلل ماكحألا تايآ ريسفت ٤.

 .(نيعكارلا عم اوعكراو ةاكزلا اونآو ةالصلا اوميقأو# :اهمامتو .#4 :ةيآلا ةرقبلا ةروس ١(

 وهو .ش :نم هتبثأ امو .(يِلي» أ :ةرابعو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ىلع دضعلا حرشو ۳۹٤/۲ رصتخملا نايبو ٤۲١/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا

 ٠١٤/١. رصتخملا

 رهظلا ىلصف .«ٌلصف مق» :هل لاقف ليربج هءاج يب يبنلا نأ هنع هللا يضر رباج نع
 لظ راص نيح رصعلا ىلصف .«لصف مق» :لاقف رصعلا هءاج مث «سمشلا تلاز نيح

 .«تقو نيذه نيب ام :لاق نأ ىلإ ثيدحلا مامت ركذو .«..هلثم ءيش لك

 .هل ظفللاو ۳۳۰/۳ هدنسم يف دمحأ مامإلا هج رخأ

 هَ يبنلا نع ةالصلا تيقاوم يف ءاج ام باب ؛ةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .«بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .۲۸۲ ۔ ۲۸۱/۱ (190) ثيدح
 «تقولا يف َءيش حصأ وه» :هلوق يراخبلا نع لقنو

 .585 ۔ ۲٣٣/۱ رصعلا تقو رخآ باب «تيقاوملا باتك یف ىئاسنلا هجرخأو
 (۲۷۸) ثيدح تاولصلا تاقوأ يف عماج باب «تيقاوملا باتك يف نابح نبا هجرخأو.
 .(نامظلا دراوم) ۹۲ص

 يبأ نعو 548/١". برغملا تقو باب «ةالصلا باتك يف هننس يف يقهيبلا هجرخأو

 ىلصف .ىلصف لزن مالسلا هيلع ليربج نأ» :هنع هللا يضر يردبلا دوعسم

 لَو هللا لوسر ىلصف «ىلص مث یی هللا لوسر ىلصف ءىلص مث ی هللا لوسر
 . الك هللا لوسر ىلصف «ىلص مث لَك هللا لوسز ىلصف ءىلص مث
 ىلع تناك ةالصلا نإ# :هلوقو )١( باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هجرخأ

 )١7( باب «يزاغملا باتك يفو .ةصق هيفو هظفلب 17/١ «اتوقوم ًاباتك نينموملا
 ٠ .ًارصتخم ٥

 ۲۱۹/۱ (554) ثيدح تيقاوملا ىف ءاج ام باب «ةالصلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو

 ١ .ةصق هيفو ًارصتخم 7٠١ ۔
 .«رركو» لدب «رركفا أ :يف (۳)
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 يِخاَرَّتلاَو ريان يتم نمي : َرْوَمْلا ال ؛رهاَلا ُكوُرَْم هاب ضرُتغاو "' كبَر

 نالا َلْبَك َرْمآلا َّنأِب بيجا .ُهُريِجَأَت ُعيَتْمَيَك ؟يِناَّثلا نَمَرلا يف ُهَراَوَج ديف
 آل

(1) 

00 

(۳) 

(4) 

 3 ت

 .ٌريثَك َكِلَذَو یش هب بجي

 ليِلَدٻ َةَتّيَعُم ْتَناَكَو 4رب اوُحَبْذَت ْنأ »2 ””[ىَلاَعَت] ِهِلْوَقِب َلِدْيْساَو

 نم ناسنإلا قلخ * قلخ يذلا كبر مساب أرقا# :اهمامتو ." ١ :ةيآلا قلعلا ةروس

 .(مركألا كبرو أرقا * قلع
 ايؤرلا يحولا نم ةي هللا لوسر هب ئدب ام لوأ» :تلاق اهنع هّللا يضر ةشئاع نع

 هيلإ ببح مث .حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري ال ناكو «مونلا يف ةحلاصلا
 لبق ددعلا تاوذ يلايللا  دبعتلا وهو هيف ثّدحتيف ءءارج راغب ولخي ناكو ءءالخلا
 هءاج ىتح اهلثمل دوزتيف ةجيدخ ىلإ عجري مث .«كلذل دوزتيو «هلهأ ىلإ عزني نأ
 :لاق .ئراقب انآ ام» :لاق .أرقا :لاقف كلملا هءاجف ءءارج راغ ىف وهو «قحلا

 .ئراقب انأ ام :تلق .أرقا :لاقف «ينلسرأ مث دهججلا ينم غلب ىتح ينطغف ينذخأف
 انآ ام :تلق .أرقا :لاقف «ينلسرأ مث دهُجلا ينم غلب ىتح ةيناثلا ينطغف ينذخأف

 قلخ * قلخ يذلا كبر مساب أرقا» :لاقف «ينلسرأ مث ةثلاثلا ينطغف ينذخأف .ئراقب
 يَ هللا لوسر اهب عجرف [" - ١ :قلعلا] «مركألا كبرو أرقا * قلع نم ناسنإلا
 ىتح هولمزف «٤ينولمز ينولمز» :لاقف دليوخ تنب ةجيدخ ىلع لخدف «هداؤف فجري
 ا .عورلا هنع بهذ

 ىلإ ىحولا ءدب ناك فيك )١( باب «يحولا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ

 نموم  لجر لاقو» :(؟7) باب «ءايبنألا باتك يفو .4 ١/”  خلإ ... هللا لوسر

 .ًارصتخم ۱۲٤/٤ (هنامیإ متکي نوعرف لآ نم

 هلوطب 44 41/68 خلإ ...أرقا ةروس ريسفت )١( باب «نآرقلا ريسفت باتك يفو
 ۸۹/٦ «قلع نم ناسنالا قلخ# :هلوق (5) باب ءاضيأ ريسفتلا باتك يفو .ًاضيأ
 ٠۸/٦۷/۸ خلإ ...هب ئدب ام لوأو ريبعتلا )١( باب «ريبعتلا باتك يفو .ًارصتخم
 .الوطم
 (؟60) ثيدح ولك هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو
۱ --_ 0 
 .۲۳۲ ۰۲۲۲/٢ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .«نمزلا» لدب «نامزلا» ش :يف

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .158١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۳۹۸/۲ رصتخملا

 .(ةرقب اوحبذت نأ مكرماي هّللا نإ# :اهمامتو .55 :ةيآلا ةرقبلا ةروس
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 اَمِل ٍةَقَباَطُمْلا ليلو ءِدّدَجَتُمِب ْرَمْؤُي ْمَل هلآ ٍليِلَدِبَ .اًرَحَوُم ْمِهِلاَوُسب اهي

 «ٌرهاظ َوُهَو «ةَرَقَب» ٍليِلَدب ؛لاَيَب ' اي ملف < «نيِيْعّتلا مب َبيِجَأَو .حبُذ

 امو : ٍليِلَدِبَو 60ه ُْهَئَاَرِجَأل ا رم اوُحَبُد ؤل» :ساّبَع نبا ٍلْوَق ٍليِلَدِبَو

 ج4 وُلَعْفَي اوداک

 راق >>

 دقق ي رعَبزلا نب 22 6 انك “4 وُدِبْعَت امو مکن :هِلَوَقِب د , َلدُتْساَو

 6 لا ا ْمُهَل] ْتَقَبَس َنيِذْلا نإ : لزق 027 و سَملاَو رمل ِتَدِبع

 وه هتبثأ امو .«اهنّيعت» لدب ."۹۸/۲ رصتخملا نايب ىف امك «اهنييعت" ش ءأ :ىف )١(

 ءمهنع تأزجأل ءاهوحبذف ةرقب اوضرتعا ولف» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع (۲)
 نيبي كبر انل عدا :اولاقف .مهيلع هللا ددشف «مالسلا هيلع ىسوم اوتنعت و اوددش مهنكلو

 . ایه ام انل

 نبا ةياور ١97/١ هريسفت يف ريثك نبا لقنو 74/١-554. هريسُفت يف يربطلا مامإلا هجرخأ
 .ها .«سابع نبا نع دحاو ريغ هاور دقو» : لاق مث . «حيحص هدانسإ» :لاقو يربطلا ريرج

 هدروأو ١484/١ ۱۹٩ هريسفت يف ثيدحلا قرط جيرخت يف'ريثك نبا بنطأ دقو

 .٠ه١٥ 845/١ ريونتلاو ريرحتلا :رظناو .ًارصتخمو ًالوظم
 نب ورمع نع «ةنييع نبا انربخأ :لاق» ۷١/١: هريسفت يف يناعنصلا قازرلادبع جرخأو

 .ها .«مهنع تأزجأل ةرقب ىندأ ليئارسإ ونب ذخأ ول :لاق ةمركع نع «رانيد

 .(نولعفي اوداك امو اهوحبذف) :اهمامتو ٠/. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 متنأ منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ#» :اهمامتو .917 :ةيآلا ءايبنألا ةروس )٤(

 .(نودراو اهل

 .«لاقف» لدب «لاق» أ :ىف (4)

 .؛ةكئالملاو حيسملا دبع دقف» أ :ةرابع (5)

 هتريس يف ماشه نباو ءال5/17 هريسفت يف يربطلا ريرج نبا هلقن يرعبزلا نبا لوق (۷)

 يف يوغبلاو «777ص لوزنلا بابسأ يف يدحاولاو ء١/709 قاحسإ نبا نع ًالقن
 رخفلاو 247/١١ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلاو ۰۲۷٠/۳ ليزنتلا ملاعم هريسفت

 ردلا يف يطويسلاو 2198/4 هريسفت يف ريثك نباو ۲۲۳/۲۲ ريبكلا هريسفت يف يزارلا

 .مهريغو 21/1 ريونتلاو ريرحتلا

 = «شيرق رعشأ نم ناك «يشرقلا يمهسلا يدع نب سيق نب هللادبع وه :يرعبزلا نبا -
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 ."*4"*[َنوُدَعْبُم اَهْنَع َكِئَلوأ
 داير "”ْتَقَبَس َنيِذلا نإ :َلوُرُنَو .ُلِقْعَي آل اَمِل «اَم» نأب َبيِجأَو * يمس ٤ 2 ا هدم ا ا 0 5 9

 .اَربَح ونو َعَم ''”ٍضرّتُمْلا ٍلْهَجِل ؛ِناَب
 ءرظن وأ ٍةَروُرضِب ؛ ِهِرْيْغِل وا هتاذِل ناكل ءاَعِنَتْمم ناك ول هنأب : لدتساو 2 58 32 ٤ o س تھ Tu of ج 0 م يم

 ناَيفَكُم اَمُْهَو

 . ””ورجآ ىلإ اًرْئاَج َناَك ْوَل :ضِروُعَو
 هت ر 2 ر ص ر 7 0 0 ويك
 ْمَلَو کن وُو ءةعم ودم ىلإ ناحل َراَج ْوَل ٍرِهاظلا نايب : "عاملا

 دعب اإ يبنلل رذتعاو «حتفلا دعب ملسأ ءهمالسإ لبق نيملسملا ىلع ًاديدش ناكو
 :اهنم رعشلا نم تايبأب همالسإ
 ميهأ لالضلا يف انأذإ تيدسأ يتلا نم كيلإ رذتعم يننإ

 موزخماهب ينرمأتو مهس ةطخ ىوغأب ينرمأت مايأ
 مورحم هذه ئىطخمو يبلق دمحم يبنلاب نمآ مويلاف
 ٠٠٠/۲. اهشماهب ربلادبع نبال باعيتسالاو 0"2*/؟ ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 ٠٠١. :ةيآلا ءايبنألا ةروس (؟)

 ٠٠١. :ةيآلا ءايبنألا ةروس (۳)

 امل لكك هنأ :هريغو 4١/5" ۳٤١ طيحملا رحبلا يف يسلدنألا نايح وبأ هركذ ام (5)
 ال امل هام «كموق ةغلب كلهجأ ام» : هل لاق ءهنع لقت ام يرعبزلا نبا لاق
 .(لقعي

 ١١ - ٠١١ ١ص فاشكلا ثيداحأ جيرختب فاشلا يفاكلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 ءمجعلا ءاملع نم ريثك ةنسلأ ىلع رهتشا هنإ» :فاشكلا ريسفت نم عبارلا ءزجلاب قحلم
 .دنسم ريغ الو ًادنسم ثيدحلا بتك يف دجوي ملو «هل لصأ ال وهو «مهبتك يفو
 .ها .؟نيثدحملا نم هلقن نمم بجعلاو ءرهاظ هيلع عضولاو

 ام» :هل لاق مالسلا هيلع هنأ ركذ امو» :4"#/# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .ها .«فرعُي ال ءىشف «كموق ةغلب كلهجأ

 )٥( «هرخآ ىلإ» لدب «خلإ» أ :يف .

 نايب :رظنا .هريغ ديرأ رهاظ هل اميف باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت عنم نم وه (5)
 .155/9 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٤۳٤/۳ بجاحلا عفرو ٠٠٠١/١ رصتخملا
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 ه يو

 هللا َدْنِع (017ةئكَعُم ٍةَتِّيَعُم ىلإ َبيِجْأَو .دوُدُحَمْلا ُمَرْلَيَف ءدَبَألا ىلإ وأ وب لقي

 . یفیلکتلا [ب/ه4] / ّتْقَو َوُهَو ©“ ”[ىلاَعَت

 لاه هُرِهاَطَو همر ٌبِطاَخُم ل ؛ تولت تاكل ر ول اوُناَق
 مهم 4 ُهَنأِبَ . مارل يف هِروُهْظِل ؛ خلا يف ِهيرَجِب بیج 1 عت دعم ُنِطاَبْلاَو

2-00 o 

 .ةلاح اَحِإ آلَو َةَلاَهَج لق 0 زيوت عم رمال

 ٍلْهَجْلِل ِءاَهَيْقَو يف ِةَداَبِعْلا ٍلْعِفِب لج '” ِلَمْجْمْلا ن ِناَيَب ُريِخْأَت : ِراَيجْلاَدْبَع

 .اهِناَِب تقو اهو داب َبيِجْأَو 3 عا ِفالخب ءاَهتَمِصب

 ِلَمْهُمْلاِب ٌباَطِخْلا َّراَجَل ءِلَمْجُمْلا ٍذاَيَ ُريِخَأَت راج ؤَل :اوُلاَ
 2 و ءیطیف هِتَألَوُلُدَم ٍدَحَأ ٌبطاَخُم أ ٌديِفُي هاب .٠ ميج . . ُهُداَرُم و رم نیب

 ا ع

 )١( (ةنيعم» لدب «نيعما أ :يف .

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 1 .4 07/7 رصتخملا

 نأل ؛حماست همالك يفو» :- 407/7 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ىتربابلا لاق (۳)

 نأ بجاولا ناك .باطخلا تقو نع ريخأتلا زاوج يف مالكلاو «باطخلاب فيلكتلا

 .ها .«ةجاحلا تقو» :نوكي

 وهو» :بجاحلا نبا لوقل هحرش دنع ١51/5 رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا لاقو

 بجاحلا عفر :رظناو ها .«هيف هب فلكم هنأ ملعي يذلا تقولا وهو :«فيلكتلا تقو
TEN 

 . «هنأبو» لدب «هنأل» أ :ىف (4)

 :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«لعفلا» ةدايزب «لمجملا لعفلا نايب ريخأت» أ : ةرابع )6(

 أ

 نأب اهنع ةاضقلا يضاق باجأ دقو» ۳۲٤/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق (5)

 ام ةفصب ةفرعملاب لخي ال «باطخلاب دارم ريغ فلكملا نوک نایبو ‹«خسنلا ريخأت

 ؛ةدابعلا ةفص نايب ريخأت كلذك سيلو .هتقو يف لعفلا نم نكمتلاب لخُي الف .هانفلك

 .ها . اقر يف اهؤادأ هعم نكمي ال اهتفصب لهجلا نال

 امل قفاوملا وه هتبثأ امو .؛نّيْبُي' لدب 115/5 دضعلا حرش يف امك هَنّيْب» ش ءأ :يف (۷)

 .8"57/# بجاحلا عفرو ا خلا نایب 7

۸4۸ 



 كشلا ٌبِجوُي کلا ىَفَو .ٍلَدَبْلا ىَلَع َكِلَذ َّنأب َبيِجَأَو . لا فالخب

0 
 ‹صخش لك يف ل | ٌبِجوي صيصختلا نايب ريخ : لافو ل ا و و مك 0 ا ر س عا ا

0 

 RNAS لكل

 . دج َناَكَف «عيمجلا يف

 ضخما عاَمْسِإ ٍريِخَأَت ُراَوَج :عْئَمْلا ىَلَع ُراَتْخُمْلا ةلاشم)»

(000 

00 

(۳) 

(4) 

(o) 

 .«يئابجلا لاق» : ٤۳۷/١ بجاحلا عفرو 2155/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف
 ۲٠/١". دمتعملا :رظناو

 ؛شوشم ريخأتو ميدقت اهيف .«خلإ ...صيصختلا تقو ريخأت نايب :لاقو» ش :ةرابع
 .خسانلا نم وهس هلعل

 نيب ةاضقلا ىضاق لصف دقو» :#378 74/١" دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق
 همكح نأ مولعم قلطملا باطخلا نأب ؛صيصختلا نايب نيبو «خسنلا نايب ريخأت
 هّللا نإ :لوقي نأ لئاقلو .صيصختلا كلذك سيلو «فيلكتلا عاطقناب انملعل ؛عفترم
 نأ بجولو «ماودلا يضتقي هرهاظ ناكل «ةعمج موي لك اولص» :لاق ول لجو زع
 مكح نوكي نأ زاج نإف .هرهاظ ىلع يقابلا ىقبيو ءةلالدل ؛توملا دعب ام هنم جرخي
 رهاظ ناك نإو كلذ ىلع هناحبس هللا لدي الو ءنكمتلاو ةايحلا عم اعفترم باطخلا
 .مومعلا يف هلثم زاج  هلوانتي باطخلا
 اذإ ءّمِلو :ليق ! باطخلاب دّرُي مل ام نایب هنأل ؛خسنلا نايب ريخأت زاج امنإ :ليق نإ
 .مومعلاب فرعي مل نايب ريخأت وه صيصختلا ريخأت نأ ىلعو ؟هريخأت زاج كلذك ناك
 «ةدابعلاب ملكتملا هدري مل ام نايب ناك نإو صيصختلا نإ :ليق نإف .امهنيب قرف الف
 دق نوكي نأ انزَّوج اذإ انأل ؛باطخلاب ملكتملا هدارأ نمب ملعلا يف حدقي هريخأت نإف
 .باطخلاب ديرأ ام نوكي نأ صخش لك يف نمأن مل ءانل نبي مل ضعب مومعلاب ديرأ
 !. ملكتملا مهدارأ نيذلا صاخشألا يف انكش كلذ يفو
 موي لك يف ةالصلا باجيإ هرهاظ دافأ اذإ باطخلا نأل ؛خسنلا يف مئاق اذه :ليق
 نإل ؛هدارم ىلوألا ةعمجلا يف ةالصلا نأ ىلع ءًاعطق خسنلا نايب ريخأت زوجو «ةعمج
 انكش كلذ يفو .هدارم ريغ نوكي نأ اهدعب اميف زوجيو ءاهلوانتي نأ زوجي ال خسنلا
 هناحبس هللا رمأي نأ زّوجن انأ ىلعو .ةفنأنتسملا عَمجْلا يف ةالصلا نم انم ديرأ اميف
 نوكي الف «لعفلا تقو لبق تومي نأ زوجي مهنم دحاو لك نأ عم لاعفألاب نيفلكملا
 همدقتي مل صيصخت وه اذهو .باطخلاب ديرأ نميف انكش كلذ يفو «باطخلاب هدارم
 .ها .؟نايب

 : يأ ءاحلاب «رذحأ» أرقي نم ةبلطلا نمو» : 49/6 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .ها .«بيرق رمألاو ءًارذح رثكأ
 ٠١۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف ةينآلا ةلأسملا نع ةرخأتم ةلأسملا هذه
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 . ووُجْوَمْلا

 ريخأت زوجي له هنأ يف اوفلتخا «ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوج نم نوعناملا )١(

 :نيلوق ىلع ؟ال مأ دوجوملا صّصخملا عامسإ '

 «ماظنلاو ءمشاه وبأ :لاق هبو .دوجوملا صّصخملا عامسإ ريخأت زاوج :لوألا وغلا

 يف انهو ٤٤٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «يدمآلاو «يرصبلا نيسحلا وب

 .مهريغو «ةلبانحلاو ا

 :لاق هيو .يلقعلا نود يعمسلا صصخملا ليلدلا يف زاوجلا مدع : يناثلا لوقلا

 .فالّعلا ليذهلا وبأو « يئابجلا

 نم هللا امهمحر يلع وبأو «ليذهلا وبأ عنم» 1/١*": دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق

 يا سلا هج نم لدي اس همس أ ن ع للا راحل يش حل عمسي

 هعمسُي نأ ازاجأو .هعم صاخلا عمسي ىتح ماعلا عامس نع هلغشي ال امو «هصيصخت

 ىلع لدي ام لقعلا ةادأ يف نأ عماسلا ملعَي مل نإو «لقعلا ةلدأب صوصخملا ماعلا

 .هصيصخت

 فّرعي نأ نود نم ماعلا هعمسُي نأ هللا امهمحر مشاه وبأو ءماظنلا قاحسإ وبأ زاجأو

 بهذم رهاظ وهو .ًايعمس وأ ًايلقع ًاليلد هصيصخت ىلع لدي ام ناك ءاوس « صاخلا

 .ها .«ءاهقفلا

 يف كلذ عانتما ىلإ ليذهلا وبأو ؛يئابجلا بهذ» : ۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 مل نإو «لقعلا ليلدب صّصخملا ماعلا هعمسُي نأ ازاجأو «يعمسلا صّصخملا ليلدلا

 .صيصختلا ىلع هتلالد ماسلا ملعي

 فرعي مل نم ماعلا عامسإ زاوج ىلإ يرصبلا نيسحلا وبأو ءماظنلاو ء مشاه وبأ بهذو

 .ها .«قحلا وهو .ًايلقع وأ ًايعمس صّصخملا ناك ءاوسو «هل صّصخملا َليلدلا

 نايب ٤۳۹/۸۳. بجاحلا عفر .٦۲۸ص لوصفلا حيقنت حرش ٠١۲/۲. ىفصتسملا :رظناو

 عمج ىلع يلحملا حرش 5//١51. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .508/؟ رصتخملا

 حرش .51/؟ تومحرلا حتاوف ٠۷١/۳. ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۷٤/۲ عماوجلا

 .508/# رينملا بكوكلا

 :بجاحلا نبا لوقل هحرش دنع ٤۳۹/۳ _ ٤٤١ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 فنصملا مالك يف ؛دوجوملا» بصن كلو ؛دوجوملا صّصخملا عامسإ ريخأت زاوج»

 فلكملا صصخملا ءيشلا هللا عامسإ : يأ ‹عامسإلل ٍناث لوعفمل ةفص هنأ ىلع

 :ناتدئاف دوجوملا ركذ يف نوكيو «دوجوملا

 مدعل ؛هعامسإ طرتشي ال صصخملا لوزن لاح ًادوجوم سيل ْنَم نأ :امهادحإ

 .هناكمإ

 =يفكي الو «مهلك نيدوجوملا هعامسإ طرتشي صصخملا عامسإب لئاقلا نأ :ةيناثلاو
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 هللا َِضَر] َةَمِظاَف َّنِإَف :اًضْيَأَو ءمَدَعْلا َمَم ِهِريِجَأَت ْنِم ُبَرْقأ هنآ :اَنَل 1
 : مْ لَو ^( والو يف] للا يِصوُي : ُتَعِمَس EE ىَلاَعَت 52

 م ا ا يا ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 474 ءاَينألا َرِشاَعَم نحن

 .اهنع هللا يضر ١١[ :ءاسنلا] هلا مكيصوي#
 ًادوجوم ناك اذإ صصخملا نأ : ينعي ‹ صصخملل ةفص ناك (دوجوملا» تررج نإو

 .هعامسإ ريخأت زاج
 هيف نكي مل انبصن ول :تلق نإف .امدعلا عم هريخأت نم برقأ» :هلوق رجلل دهشيو
 :هلوق ليلدب ؛ةلأسملا عوضوم وه يذلا دوجوم صصخم يف مالكلا نأ ىلع ةلالد
 ءاهيلع جرخملا ةلأسملا ره دوجوملا ريغ نأ ليلدبو ,«مدعلا عم هريخأت نم برقأ»

 .تقبس دقو

 يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 رصتخملا نايبو 2١57/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ء۳۸۳٤ بجاحلا عفر
 ا

 «نينمؤملا مأ دليوخ تنب ةجيدخ اهمأو لك هللا لوسر تنب يه :ءارهزلا ةمطاف -
 دعب هنع هللا يضر يلع اهجوزت .مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا تانب رغصأ يهو
 لاقو .موثلك مأو بنیزو «نيسحلاو نسحلا يلعل تدلو .كلذ ريغ ليفو «دحأ ةعقوم

 اذإ ةي هللا لوسر ناكو .«ةرخآلاو ايندلا يف اديس كتجوز دقل» :َِك هللا لوسر اهل
 تلخد اذإو .هجاوزأ يتأي مث «ةمطاف يتأي مث هيف ىلصف دجسملاب أدب ةوزغ نم ءاج
 تيفوت .ةريثك اهبقانمو .نينمؤملا ءاسن ةديس يهو .اهب بحرو اهلبقف اهيلإ ماق هيلع
 :ىف اهتمجرت رظنا .رهشأ ةتسب ةي هللا لوسر ةافو دعب ه ١١ ةنس اهنع هللا يضر
 .۳۹/۲ ءايلوألا ةيلح ۳۷۳/٤. باعيتسالا ۷۷/٤"۳. ةباصإلا

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 ٠١۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۳۸/۸۳ بجاحلا

 ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصويأل :اهمامتو ١١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس (۳)
 1 .(نييثنألا

 ناسمتلي ركب ابأ ايتأ سابعلاو «مالسلا اهيلع ةمطاف نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نع )٤(
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 ةبارقل هّللاو .«لاملا اذه نم دمحم لآ لكأي امنإ ءةقدص هانكرت ام «ثرون ال»

 .«يتبارق نم لصأ نأ ىلإ ٌبحأ ةا هللا لوسر

 ثيدح خلإ ...ريضنلا ينب ثيدح )١4( باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا هجرخأ

(f _ fo) 

 انتديس ةصق ركذ ريغ نم صاخلاو ماعلا ثحبم يف ثيدحلا اذه ُتجرخ نأ قبس دقو

 .ةدئافلل ؛انه اهتركذ دقو ءاهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف

 ثيح نيكرشملا اولتقاف ْمُرُحْلا رهشالا خلسنا اذإف# : اهمامتو ٠. :ةيآلا ةبوتلا ةروس

 . (مهومتدجو

 يردأ ام» :لاقف سوجملا ركذ هنع هللا يضر رمع نأ :هيبأ نع دمحم نب رفعج نع

 ٌتعمسل دهشأ :هنع هللا يضر فوع نب نلمحرلادبع هل لاقف ؟مهرمأ يف عنصأ فيك

 .«باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» :لوقي ةي هللا لوسر

 ٠"4. ص ةلاسرلا يف ًاضيأ هجرخأو 27١4 ص هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ

 )٤١( ثيدح سوجملاو باتكلا لهأ ةيزج باب «ةاكزلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

۴۷۸/۱. 

 باتک لهأ سوجملا باب «ةيزجلا باتك يف ىربكلا ننسلا ىف ف يقهيبلا هجرخأو

 ۱۸۹/٩. مهنم ذخؤت ةيزجلاو

 نأل ؛عطقنم اذه :ربلادبع نبا لاق» ١//7١1: كلاوحلا ريونت يف يطويسلا ظفاحلا لاق

 نم لصتم هانعم نأ الإ :لاق .فوع نب نلمحرلادبع الو ءرمع قلي مل يلع نب دمحم

 .ها .«ناسح هوجو

 نبا هاورو «هلاجر ةقث عم عطقنم اذهو» :751/5 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :هيف دازف «كلام نع يفنحلا يلع يبأ قيرط نم «بئارغلا» يف ينطقرادلاو ءرذنملا

 نب نمحرلادبع قحلي مل نيسحلا نب يلع هدج نأل ؛ًاضيأ عطقنم وهو . ؟هذج نعال

 «يلع نب دمحم .ىلع دوعي «هدج نع» :هلوق يف ريمضلا ناك نإف .رمع الو فوع

 نمو «باطخلا نب رمع نم عمس يلع نب نيسحلا هدج نأل ؛الصتم نوكيف

 .فوع نب نلمحرلادبع
 ثيدحلا رخآ يف يناربطلا هجرخأ يمرضحلا نب ءالعلا» نب ب ملسم ثيدح نم دهاش هلو

 .ها .«2باتكلا لهأ ةن سوجملاب اونس» : ظفلب

 دهش ىتح سوجملا نم ةيزجلا ذخأي مل» :هنأ هنع هللا يضر رمع نع يراخبللو

 .؟رجه سوجم نم اهذخأ ةي هللا لوسر نأ فوع نب نلمحرلادبع
 =ةمذلا لهأ عم ةعداوملاو ةيزجلا )١( باب «ةعداوملاو ةيزجلا باتك يف هجرخأ
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 لسو ِهْيَلَع ُهللا یلص ِهريجأَت ُراَوَج :عْنَمْلا ىَلَع ُراَْحُمْلا (ةَلَأْسَم)

 هيف َّلَعَلَو ءُلاَحُم هلم مرلي ال ُهّنأِب عطَقْلِل ؛ِةَجاَحْلا ٍتْفَو ىَلِإ مُكُحْلا َعيِلْبت
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 .ةصق هيفو .57/4 خلإ ...برحلاو
 ّنِم ةيزجلا ذخأ يف باب «ءيفلاو ةرامإلاو جارخلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 )۳۰٤۳( ٤١۱/۳. ثيدح سوجملا

 ثيدح سوجملا نم ةيزجلا ذخأ يف ءاج ام باب ءريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
(YeAY)ها . "حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .5١ا//4  . 

 .۱۹۱ - ۱۹۰/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ملو «[8 :ةبوتلا] .(نيكرشملا اولتقاف# :ىلاعت هلوق مهنع هللا يضر ةباحصلا عمس

 لهأ ةنس مهب اونس» :ِخكك هلوق وهو .هنم سوجملل صّصخملا ثيدحلا مهرثكأ عمسي
 .ليوط نمز دعب الإ «باتكلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .410/ بجاحلا عفر .508/1 رصتخملا نايب :رظنا
 و

 . ةي لدب .409/؟ رصتخملا نايب يف امك «مالسلا هيلع» ش :يف

 نع باطخلا نم دارملا نايب ريخأت نم اوعنم نيذلا» : ٤٤/۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 ماكحألا نم لكك يبنلا ىلإ هب يحوأ ام غيلبت ريخأت زاوج يف اوفلتخا .باطخلا تقو

 .ها .«قحلا وهو «هزاوج ىلع نيققحملا رثكأو ءهيلإ ةجاحلا تقو ىلإ تادابعلاو

 عفر .45/“ يدمآلل ماكحإلا .518/# يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ٠١۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش 4٠١ 404/5 رصتخملا نايب .441/# بجاحلا
 .885/؟ عماسملا فينشت

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .(كبر نم كيلإ لزنأ ام غلب لوسرلا اهيأ اي» :اهمامتو .4 :ةيآلا ةدئاملا ةروس

 ام اذهو .ماكحألا عيمجل ال «نآرقلل هنأ :روفلاو بوجولل هنوك ميلست دعب بيجأو

 .يدمآلاو «يزارلا رخفلا هركذ

 ام غلب لوسرلا اهيأ اي :ىلاعت هلوقب اوجتحا» :118/# لوصحملا يف يزارلا لاق

 .[59 :ةدئاملا] #*كبر نم كيلإ لزنأ
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 . "ضع دود 1/651 / ضغب ُراَوَج :ٍزيِوْجَّتلا ىَلَع ُراَتْخُمْلا ان

 او .جيرذتيةرَمْلا م هت ءُدْبَعْلا م ت « ٌنيمَدلا ي هيف نب ̂ "َنيِكِرْشُمْلا» 0
 .جيِرْدتب رال ءُلِتاَمْلاَو « لسو هيَ هللا یلص "ثري م2 ا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 )هز

(0 

(¥) 

 ؛نآرقلا :وه كلذب دارملا نكل ءهانملس ءروفلل هنأ ملسن ال :باوجلاو .روفلل رمألاو

 .ها .«ىلاعت هّللا نم لزنم هنأب ٌلوقلا هيلع قلطي يذلا وه هنأل

 :ىلاعت هلوق نأ انملس نإو ءانأ :لوألا باوجو» : ٤/۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 «بوجولل هنأ انملس نإو .«بوجولل هنأ ملسن ال نكلو ءرمأ [59 :ةدئاملا] (غلب»

 ىلع هنأ انملس نإو .هريرقت مدقت ام ىلع ءروفلا يضتقي رمألا قلطم نأ ملسن ال نكلو
 لاد وه امنإو ءاهيف فالخلا عقو يتلا ماكحألا غيلبت لوانتي هنأ ملسن ال انأ ريغ ءروفلا

 .ها.«لزنملا ظفل نم موهفملا وه ذإ؛ نآرقلا ظفل نم لزنأ ام غيلبت ىلع

 . له هنأ يف اوفلتخا «ةجاحلا تقو ىلإ باطخلا تقو نع نايبلا ريخأت زاوجب نولئاقلا

 :لاوقأ ةعبرأ ىلع ؟ ضعب نود باطخلا تقو نع تانايبلا ضعب ريخأت زوجي

 ماكحإلا يف يدمآلاو 2581/١ ىفصتسملا يف يلازغلا :لاق هبو .زوجي :لوألا لوقلا

 يف راجنلا نبا هلقنو ءرصتخملا يف انهو ٤٤٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۴

 عمج ىلع هحرش يف يلحملا هححصو «ةلبانحلا نع ٤٥٤/١ رينملا بكوكلا حرش

 .۳۰ 4ص لوصألا دئاوز يفو ٠٠٤٥/۲ لوسلا ةياهن يف يونسإلاو ۳ عماوجلا

 .فالخلا ىلعف رمرمعلا يف امأو :لمجملا يف زوجي : يناثلا لوقلا

 .ًاعقوتم ًانايب هيف فلكملا رلع اذإ زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .ال وأ هلمكي نأ نايبلا ةيضق نأل ؛ًاقلطم زوجي ال :عبارلا لوقلا

 ىلع دضعلا حرش .41؟ 41١/1 رصتخملا نايب .44/# بجاحلا عفر :رظناو

 .888/7 عماسملا فينشت .408 #/484  رينملا بكوكلا حرش .7//1571 رصتخملا

 ١". 4ص لوصألا دئاوز

 وه هتبثأ امو :«لتقا» ةدايزب .«لتقا نأل -ش :ىفو .«ةيآ» ةدايزب .«ةيآ نأ» أ :ىف

 ىلع دضعلا حرشو ٤٤۲/١ بجاحلا عفرو ٤1١/١ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 7//١519. رصتخملا

 «مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف ُمُرُحْلا رهشألا خلسنا اذإف# :ىلاعت وق ىلا ةراشإ
 : ةبوتلا]

 «اًاعم» ةطوبرملا ءاتلا قوف بوتكمو ءاهمضو ءاتلا ختفب .ةةيآ)و هًةيآ» ال : يف

 .ءادتبالا ىلع اهعطقب ؛ةعوفرم «ٌةيآ»و .نإ مسا ىلع ةفوطعم : يآ : يأ

 ١١[. :ءاسنلا] (نييشنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي# :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ

 .ش : :نم ةطقاس (هئاريم)» ةملك

 . ا لدب «مالسلا هيلعال سش :ىف



 ماَهيِإ راج اإ الف .ٌليِهَجَت َرْهَر ءيِتاَبْلا يف َبوُجْوْلا ْمِموُي :اوُلاَ
 . ىَلْوَأ ُهٌضْعَبَق «عيِوَجْلا

 ىف وأ ءاهتروص ىف ءاوس فالتخالا ةديدش ةلأسملا هذه يف لوصألا ةمئأ تارابع (1)
 ۰ .اهماكحأ
 ءاضتقا يف ةرهاظلا ةغيصلا» : ةلأسم اهنأب اهروص ۲۷۳/١ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلاف
 ىلع بجي» :هنأب يفريصلا لوق لقنو ؛"اهبجومب لمعلا تقو لخدي ملو «مومعلا
 نإو «كلذف هودقتعا ام ىلع رمألا ناك نإ مث ءمزج ىلع اهيف مومعلا ُداقتعا نيدبعتملا
 ثحابم نم اندنع دودعم ريغ اذهو» :هلوقب هيلع بقعو ءهدقعلا ريغت صوصخلا نيبت
 .دانع يف رارمتساو ءةوابغ نع ردص لوق وه امنإو ءءاملعلا برطضمو «ءالقعلا
 ..4..؟ ةرخآلاب صوصخلا َنَِّبُي نأ زوجيأ :بهذملا اذه لحتني نمل لوقن نحنو
 فشاكلا يف هلاق ام مامت عجارو «418/4 يناهفصألل لوصحملا نع فشاكلا :رظناو
 تقو نع نايبلا ريخأت ةلأسمب طبترت ىتح ةلأسملا يف ثحبلا بعشتيو . 8/5
 .باطخلا
 :ناونع تحت ١57 ۔ ۱٥۷/۲ ىفصتسملا يف ةلأسملا هذه ثحب دقف يلازغلا مامإلا امأ
 هلاوقأ رظناف «هيف مومعلاب مكحلا دهتجملل زوجي يذلا تقولا يف :ثلاثلا لصفلا»
 ٠١۷/۲ _ ٠١۲. ىفصتسملا يف ةلأسملا هذه يف هلوقنو

 جاهنم ىلع يونسإلا حرشو 5٠6١/8 ٠٠٠٠۷ يفارقلل لوصألا سئافن :رظناو
 بناوج كل حضتت «هيلع تيخب خيشلا تاقيلعت لمأتو ء۷١٠٤ 10 ”/؟ يواضيبلا
 .ةلأسملا
 لوقل لدتسا دق ناك نإو «هرايتخاب ۲۱/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلا حرصي ملو
 ملاعملا حرش :رظنا .كلذب ملاعملا يف الو بختنملا يف حرصي مل كلذكو «يفريصلا
 .408 _ ٤۷١/١ يناسملتلا نبال
 مدع ىلع نيدمتعم ؛ يفريصلا لوق رايتخاب احرص دقف لصاحلاو ليصحتلا ابحاص امأو
 :رظنا .جيرس نبا ليلد نع هتباجإ عم «يفريصلا ليلد نع يزارلا مامإلا ةباجإ
 .54/# لوصحملا ققحم تاقيلعتو 097/١ لوصحملا نم ليصحتلا

 : 6۷/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو 2181/6 ىفصتسملا يف يلازغلل اعبت بجاحلا نبا لاق (؟)
 .ها . «اعامجإ صصخملا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا عنتميلا

 دب ال هنأ ىلع عامجإلا ىوعد نأ ملعاو» : 440/5“ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۴)
 -قاحسإ وبأ ذاتسألا هاكح ءانتمئأ نيب فالخلاب ةروهشم ةلأسملاف ؛ةعونمم ثحبلا نم
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 "””هياَفْناِب عطَقْلا َنِ م دب ال١ :"”يضاقلا . “وافيا ُبِلَْي ٌتْحَب يِفْكَي : ُرَككَألاَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

 لوطي نمو «يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلاو «ينالخلا نسحلا وبأ خيشلاو «ينييارفسإلا
 داقتعا بجي هنأ يفريصلا هيلع يذلاو .هعابتأو يزارلا مامإلا ىرج هيلعو هداَدْعَت

 «بيطلا وبأ يضاقلا رصتقاو .هانركذ نم هلقن امك هاضتقمب لمعلاو «لاحلا يف مومعلا

 ءلاحلا يف مومعلا داقتعا بوجو يفريصلا نع اولقنف «يناعمسلا نباو «نيمرحلا مامإو
 .ها .«هانركذ نم هب حرص دق هنع اوتكس امو «لمعلا بوجو هنع اوركذي ملو ش

 الف ؛فلاخم يفريصلا» :178/5 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاقو
 .ها . ؟عامجإ

 ريغ عامجإلا لقن نأ ىلع ليلدلا لدأو» :"51/ تومحرلا حتاوف بحاص لاقو

 ملعلا درجمب عباصألا يف .ةيدلاب مكح هنع هللا يضر رمع نينمؤملا ريمأ نأ «قباطم

 نع ثحبي ملو «يأرلاو سايقلا كرتو «هنع هّللا يضر مزح نب ورمع باتكب
 تكسمت اهنع هللا يضر ءارهزلا ةمطاف ءاسنلا ةديس اذكو «هنع لأسي ملو «صصخملا

 رهظ مث ءصّصخملا نع لاؤسلاو ثحبلا مدع عم ثاريملا يف ًاماع هتنظ امب

 ةباحصلا نم دحاو نع لقني مل ةلمجلابو .راهتلا فصن ىلع سمشلا روهظ صّصخملا

 تارظانملا يف مهنم دحاو راكنإ الو «صّصخملا نع ثحبلا ىلإ ماعلا يف فقوتلا طق

 .ثلاثلاو يناثلا نرقلا يف اذكو «صّصخملا نع ثحبلا لبق ماعلاب كسمت نم ىلع

 نيأف «نآلا ىلإ بهذملا اذه رقتساو «ثحبلا لبق هب لمعلا نوبجوي ةيفنحلاو

 نرقلا دعب عونمم فقوتلا نأ نم ديز يبأ مامإلا يضاقلا نع لقنلا مدقت دقو ؟ عامجإلا

 .ها . «ثلاثلا

 ىفصتسملا ٠١١.  9١١ص ةرصبتلا .۲۷۳/۱ ناهربلا .۱۹۳/۲ صيخلتلا :رظناو

 حرش .9١٠ص ةدوسملا ٤۷/۳. يدمآلل ماكحإلا ۲۱/١. يزارلل لوصحملا ۳. 

 نايب .458 #/444  بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ١118/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 حرش .يعيطملا تيخب خيشلل لوصولا ملس عم ٠٠١/۲ لوسلا ةياهن .417/7 رصتخملا

 .؟١/517 تومحرلا حتاوف .4081 ۔ ٤٥٦/۳ رينملا بکوکلا

 هذهو .«نظلا ىلع» ةدايزب .«هؤافتنا نظلا ىلع بلغي ثحب ىفكي رثكألاو» أ :ةرابع

 .خسنلا رئاس نعأ :ةخسن اهب تد رفت ةدايزلا

 .«يضاقلا» لدب «يضاقلاو» ش : يف

 :لوقي هنأب يضاقلا ىلإ رصتخملا يف انهو ٤٤٠ص ىهتنملا ىف بجاحلا نبا هبسن ام

 ىفصتسملا يف َيلازغلا هيف عبات ءصصخملا ءافتناب عطقلل بجوملا ثحبلا نم دب ال
 بيرقتلا يف يضاقلا ةرابع نأل ؛رظن هيفو .5/* ماكحإلا يف ّيدمآلاو ۲

 :لصف» :لاق ثيح .عطقلاو نظلا ةبلغ نيب ددرتم هنأ يف ةحيرص ٠٠٠١/۳ داشرإلاو

 .؟ هصخي 'امب هنارتقا وأ هدرجت نع ثحبلا يف داهتجالا ةدم مكو :لئاق لاق نإف

۹۰٩ 
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 . رانا لمعلا لطب رشا وک :اک
 ٍدِهَتْجُمْلا ُتَْبَن ًالِإَو ءَعْطَقْلا "هَداَعْلا ُديِفُت هيِف ٌتْحَبْلا َرَْك ام :اوُلاَق

 و
0 

 . “هب مجري اَم دجي دف هنأب دیسأو ٠ اَعِنَمَو «هْيَلَع عِلطأل ديرأ ول هال ؛ (4) و ر ل هم مخ كاملا )و مي ~k 2 ں٤ ھا

 اعطق ملعي ىتح رظنيو ثحبي نأ ملاعلا ىلع بجي امنإو ءردقم دح كلذل سيل :ليق
 اذإف .هدهجو هعسو كلذ ىف لذبيو «هنظ ىلغ كلذ بلغي وأ «نرتقم وأ درجتم هنأ
 بلطلا ةدمو .ًانرتقم وأ ءهنظ وأ كلذ ملع نإ هدرجتب امإ ءاضقلا هيلع بجو كلذ لعف
 ءءاملعلا عابط فالتخا بسحب فلتخي «هب ملعلا وأ هل نظلا لوصحو «كلذل

 ديعب ةنيعم ةدولحم ةلهم بلطف .مهضعب ءطبو ءمهكاردتساو «مهئاكذو .مهحئارقو
 .ها .«هانلق ام بجاولا امنإو «رذعتم

 صيخلتلا يف لاق ثيح ددرتلا اذه يف ينالقابلا ركب ابأ ّيضاقلا نيمرحلا ٌمامإ عباتو
 هيف دقتعي الف «ةظفللا صيصخت يضتقت ةعطاق ةلالد ىلع رثعي ملو ءرظن اذإ» : 5

 يعمسلا سايقلاو «دحاولا ربخب لمعي امك هب لمعيف «هنظ ىلع كلذ بلغي لب ءامومع
 ءرابخألا يف رظنلا عطق ىلع كلذ لدي مل مث ءانلوق اذهف ءامهب عطقي مل نإو
 .ها .«برلا تافص يف رظنلا لبق تلقن امك ءامهب لمعلا بوجوو

 رظن ىندأ هيفكي هنأ :وهو اثلاث ابهذم ٤۹/۳ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا دازو

 .ثحبو

 ليلد هضراعي نأ نكمي ليلد لك كلذكو» 5//١817: ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا لاق
 لاق هلثمبو ها .6طرشلا ةفرعم نم دب الف «ةضراعملا نع ةمالسلا طرشب «ليلد وهف
 ٤۸/۳. ماكحإلا يف يدمآلا
 ىلع دضعلا حرش .41/5 رصتخملا نايب .455 144/5 بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم 174/5 رصتخملا

 ٤٤١/۳ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةداعلا يف ديفُي» ش «أ :ةرابع
 ١118/79. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤٠١/١ رصتخملا نايبو
 ثحبلا هيف رثك ام نأ ملسن ال انأب ؛عنمو» : 4١5/9 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 .ةداعلاب عطقلا ديفي ءاملعلا نيب

 :هلوقب راشأ نيينعملا نيذه ىلإو .عطقلا ديفي هيف دهتجملا ثحب نأ ملسن ال :ًاضيأو
 .هأ .ة4ةاعنمو#

 .دعسلا ةيشاح عم ۱۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤٤٥/۳ بجاحلا عفر :رظناو
 هتبثأ امو .«هيلإ» :178/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يفو .«هب» لدب «هيلع» ش :يف
 ٤٠١/١. رصتخملا نايبو .548/“ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه

۹۷ 



 َلْوَؤُمْلاَو ٌرِجاَظلا 28
(N) 4 ُحِضاَوْلا :ُرِهاَظلا 

 زأ ءدَسألاَك عضَوْلاب اإ هيَ هالو لَ ام :"”حالطشالا يِفَو
 . ”طيئاكْلاَع فرع

(1) 

(۳) 

(۳) 

(€) 

(f) 2 
 ْعِجَر : يأ .لوُؤَي لآ نم : ليوُأَتلاَو

 ءيشلا ىلع قلطيو «فشكناو حضتا اذإ رمألا رهظ هنمو «حضاولا :ةغللا يف رهاظلا
 .راصبألا هيلإ ردابتت يذلا عفترملا وه صاخشألا نم رهاظلا نأ امك «عفترملا صخاشلا

 يناجرجلل تافيرعتلا .511/# ةغللا سيياقم مجعم .6577/4 برعلا ناسل :رظنا
 65١. - ١٤٥ص بغارلا تادرفم .186 ص

 حرش .77ص عمللا ۲۷۹/١. ينيوجلل ناهربلا :يف رهاظلل نييلوصألا فيرعت رظنا
 يجابلل دودحلا .44 - ٤۸/١ يدمآلل ماكحإلا f ىفصتسملا ٤٤4/١. عمللا

 لوصأ ."۷ص لوصفلا حيقنت حرش ٠٠١/١. ةدعلا .١١“ص يجابلل ةراشإلا .٤ص .

 نايب ٤٤۸/۳. بجاحلا عفر .158/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١١/١. يسخرسلا
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 186 ص يناجرجلل تافيرعتلا . 2 رصتخملا

or/Yحتاوف ٤٥۹/۳. رينملا بكوكلا حرش .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم  

 85١. - ۸۱۹/۲ عماسملا فينشت .19/؟ تومحرلا .

 :لامعتسالا فرعب امإو «سرتفملا ناويحلل «دسألا» ك :عضولاب امإ ةينظ رهاظلا ةلالد

 نئمطملا ناكملل لصألا يف ناك نأ دعب هيف بلغ اذإ ءرذقتسملا جراخلل «طئاغلا» ك

 .ضرألا نم

 ىلع دضعلا حرش .449/“ بجاحلا عفر .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم

 تاقيقحتلا .449/# عماسملا فينشت .4594/“ رينملا بكوكلا حرش ١178/7. رصتخملا

51 

 «هليوات ءاغتبا» :ىلاعت هلوق هنمو .عجري عجر :يأ ءلوؤي لآ نم :ةغللا يف ليوأتلا

 نم «هترسف اذإ ءيشلا تلّوأ ردصم وهو .هانعم هيلإ لوؤي ام بلط يأ «[7 :نارمع لآ]
 : ىلاعت هللا لاق .هتلالد يف هيلإ لآ يذلا كلذ ىلإ رهاظلا نم عوجر هنأل ؛عجر اذإ لآ

 .مهروشنو مهثعب هيلإ لوؤي ام : يأ oY]» : فارعألا] # هليوات الإ نورظني له

۹۸ 



 . حوُجَْمْلا ٍلَمَتْحُمْلا ىَلَع اع ٍرِماَّظلا لمح : حالطضإلا يفر

 ی جار ص «ليلدب» : : دز لا ت 3 دَرَأ “نو

 َّنِم ّنَّطلا ىَلَع َبَلْغَأ هب ُريِصَي ٌليِلَد مب َلاَمِيْخا» : ٌنِلاَرَعْلا
 . “اَلا

 ُليِوُأَلا ٍهِسْكَع ىَلَعَو طْرَش لب لیوا سْيَل َلاَمِتْحالا ذأ :ُدِرَبَ
 و

 ؛اًديعَب نوي دقو «حْجَرُم ىنداب جَرَ ؛اًبيِرَق نوک دَقَر وهب ٌعوطْفَمْلا

 , ورق ءاَرْذَعَتُم نوک دقو ی َوُكَأالِل ُحاَتْحَيف

 بغارلا تادرفم 2١89/١ ةغللا سيياقم مجعم ءاهدعب امف ۳۴/۱۱ برعلا ناسل :رظنا =
 ٤4/۳. يدمآلل ماكحإلا ۳۳/١. طيسولا مجعملا .7"ص يناجرجلل تافيرعتلا .44ص
 .559/“ رينملا بكوكلا حرش

 .«نإو» لدب «نإف» أ : يف )001(

 ليوأتلا لوانتي اذهو .حوجرملا لّمتحملا ىلع رهاظلا لمح :حالطصالا يف ليوأتلا (؟)
 هريصي «ليلدب» دحلا يف تدز حيحصلا ليوأتلا فيرعت تدرأ نإف ءدسافلاو حيحصلا

 .دساف ءواسم وأ ‹حوجرم ليلد عم وأ ««ليلد» الب هنأل ؛احجار

 يجابلل دودحلا .59/# يدمآلل ماكحإلا ۳۸۷/١. ىفصتسملا 95/١". ناهربلا :رظنا

 تافيرعتلا ١159/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .401/ بجاحلا عفر .48ص
 .١45/؟ عماسملا فينشت 45١. 450 رينملا بكوكلا حرش .۷۲ص يناجرجلل

 هب ريصي ليلد هدضعي لامتحا نع ةرابع ليوأتلا» :۳۸۷/اىفصتسملا يف يلازغلا صن (۳)
 .ها . «رهاظلا هيلع لدي يذلا ىنعملا نم نظلا ىلع بلغأ

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«طرش لب» لدب «طرشلاب» أ :يف (6)

 ىلع دضعلا حرشو ٤۱۸/١« رصتخملا نايب يف امك «ىوقألا ىلإ» ش أ :يف (©)
 “/٤٥١. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ىوقألل» لدب .1594/5 رصتخملا

 2159/9 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ٤۹/١ ماكحإلا يف يدمآلا ضرتعا اذكو (5)
 .يلازغلا فيرعت ىلع ٤۳۸/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو

 ۸٤۳ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا هباتك يف يعفاشلا ناواق نبا ةمالعلا ماق دقو

 ىلع ىشكرزلاو ءدضعلاو «بجاحلا نباو «يدمآلا اههجو يتلا تاضارتعالا ىلع درلاب
 حوجرملا لامتحالا نألف :لوألا امأ هيلع دري ال :لوقأ» :لاق ثيح «يلازغلا فيرعت
 ليوأتلا ىلع قلطي لامتحالا نأل وأ ءزئاج مزاللا اذه لثمب فيرعتلاو «هل صاخ مزال
 =رهاظلا هيلإ فرص يذلا ىنعملا :يأ «هيلإ لوؤملا ليوأتلاب دارملا نأل وأ .فرعلا يف
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 “وکیل دبل ."0هَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ص ُهَلْوَق ةيِفَنَحْلا ليوا :23)َريِعَبْلا َنِمَق
 ما هما

 هبرقل هجرتيف ؛ًابيرق نوكي دق ليوأتلا» :- دضعلاو بجاحلا نبا يأ  امهلوق يف امك

 حجرملاب حجري الو «ىوقألا حجرملا ىلإ هدعبل ؛ًاديعب نوكي دقو «حجرم ىندأب
 مكحلاو ه٠ هدر بجي لب ءالوبقم نوكي الف .ظفللا هلمتحي ال ًارذعتم نوكي دقو «ىندألا

 .هنالطبب

 - يلازغلا مامإلا ىلع اضرتعا امهنأ - دضعلاو «بجاحلا نبا نم يأ  امهنم بجعلاو

 .امهيلع دري ام لثمب - هللا همحر
 ليوأتلا نأ مهدنع ررقت امل ؛هب ًاعوطقم نوكي نأ نكمي ال ليوأتلا نألف : يناثلا امأو
 ةيشاح :رظناو ها .«افيعض مامإلا فيرعت نوكي الف «هب عطق ريسفتلاو «دارملاب نظ

 .159/؟ بجاحلا نبا رصتخم ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ققحملا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «غ419/؟ رصتخملا نايب يف امك «ديعبلا» ش ءأ :يف

 “/4١8. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةديعبلا» لدب 9/7

 . (هلي» لدب «مالسلا هيلع» ش : يف

 «ناليغل» قوف لصألا ةخسن يف زومرمو .«ناليغلا لدب «ناليغ نبال» ش أ :يف

 . "حصا ةمالع
 و ‹«حيحصلا وهو «ناليغل ةي هلوق» :159١/؟ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق

 1 :دضعلا لوقل هحرش دنع ينازاتفتلا دعسلا لاقو ها. «ناليغ نبال خسنلا

 نب ةملس نب ناليغ وه امنإو «ناليغ نبا ةباحصلا يماسأ يف سيل ذإ ؛«حيحصلا

 نم هريغو «باعيتسالا» يف اذك .ةوسن رشع هدنعو فئاطلا موي مسا « يفقثلا ليبحرش

 . «ةربتعملا بتكلا

 .ها .«بجاحلا نبا نم أطخ ناليغ نباو» ۳1/١: تومحرلا ارق يف يراصتنألا لاقو

 :- بجاحلا نبا يأ  فنصملا لوقو» :؟ةالص بلاطلا ةفحت ىف ريثك نبا لاقو

 .ها .«ةملس نب ناليغ وه امنإ هَر «ناليغ نبال»

 نبا» :فنصملا طخب عقو دق هنأ ملعاو» : ٤٥١/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ««ماكحإلا»و ء«ىفصتسملا»و ء«طيسولا»و ««ةياهنلا» يف وه اذكو «ُتيأر امك «ناليغ
 وه امنإ .ٌمْهَو وهو «ةلمهم نيعب «ناليع» :هطخب طبض فنصملا تيأرو .اهريغو
 ءرضم نب ناليع نب سيق ةاورلا يف معن .ةمجعملا نيغلاب يفقثلا ةملس نب .ناليغ

 ناليغ الو «ةلمهملاب الإ ناليع نبا ةاورلا يف سيلو ؛ةلمهملاب امهالك ناليع نب رفزو
 نبا همهوت امل فنصملاو «ناليع نبا ال «ناليغ :ثيدحلا بحاصو «ةمجعملاب الإ .

 .ها .«ةلمهملاب هطبضي نأ جاتحا ناليع

 =اذك «ناليغ نبال» :ِهلكك هلوق» 1/١18(: ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
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 َعاَكّتلا يدنا :ْيَأ "94َجْمَرِئاَس "قرار اعبر [باهه) /كِينأج

 فنصملا طخب هتأرق اذكو «دضعلا حرش اهيلعو رصتخملا نم ةدمتعملا خسنلا يف عقو

 ‹ىفصتسملا يف يلازغلل كلذ لثم عقو دقو ١550(. ص ىهتنملا) ريبكلا رصتخملا يف

 خسن ضعب يف حلص دقو .«ناليغ» :باوصلاو .«ةياهنلا» يف مامإلا كلذ يف عبت هريغو

 ماكحإلاو 2980/١ ىفصتسملاو ٠۳٤١/١ ناهربلا يف ةّتدجو يذلاو ها .«رصتخملا

 . ملعأ هللاو .«ناليغ نبا» سیلو ««ناليغ» ۱/۳ يدمآلل

 «ةيلهاجلا يف سيق ماكح دحأ .يفقثلا كلام نب بّتعم نب ةملس نبا :وه ناليغ -
 ارعاش ناكو ءاهيف امطأ ىرسك هل ىنبو «فئاطلا نكس .مهيمدقمو فيقث هوجو دحأو

 ىلعإ# :ىلاعت هلوق هيف لزن نم دحأ هنأ ىوريو .فئاطلا حتف دعب ملسأ ءلقاع ًاميكح
 هللا يضر  رمع ةفالخ رخاوأ يف تام ١[ :فرخزلا] «ميظع نيتيرقلا نم لجر
 ٠/8*. ةباصإلا ."44 - ۳٤۳١/٤ ةباغلا دسأ :يف هتمجرت رظنا .- امهنع

 .خسانلا نم وهس وهو «ةرركم «قراف قرافو» ش : يف

 يف ةوسن رشع هلو ملسأ يفقثلا ةملس نب ناليغ نأ» :هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع
 .«نهرئاس قرافو ءًاعبرأ كسمأ» : ةي هللا لوسر هل لاقف ءهعم نملسأف «ةيلهاجلا

 .٤۲۷ص هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأ

 1١" ص (۱۲۷۸) ثيدح خلإ ...ملسأ نميف «حاکنلا باتك يف نابح نبا هجرخأو

 .(نآامظلا دراوم)

 اذه :لوقي (يراخبلا) ليعامسإ نب دمحم تعمس» :547/# هننس يف يذمرتلا لاق

 ىرهزلا نع هريغو ةزمح يبأ نب بيعش هاور ام حيحصلاو «ظوفحم ريغ ثيدح

 رشع هدنعو ملسأ ةملس نب ناليغ نأ يفقثلا دْيَوُس نب دمحم نع تئّدح :لاق ةزمحو

 الجر نأ هيبأ نع ملاس نع يرهزلا ثيدح امنإو :(يراخبلا ينعي) دمحم لاق .ةوسن

 ربق مجر امك .كربق نمجرأل وأ كءاسن نعجارتل :رمع هل لاقف «هءاسن قلط فيقث نم
 .ها .«لاغر يبأ

 ةملس نب ناليغ نأ» : هيبأ نع ملاس نع يرهزلا قيرط نم ثيدحلل رخآ ظفل كانهو

 ريختي نأ اب يبنلا هرمأف ءهعم نملسأف «ةيلهاجلا يف ةوسن رشع هلو ملسأ يفقثلا
 .؟نهنم ًاعبرأ

 هدنعو ملسي لجرلا يف ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ ظفللا اذهب

 ٤۲۹/۳. (۱۱۲۸) ثيدح .ةوسن رشع

 «ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسي لجرلا باب «حاكنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 :هظفلو )١4984( ثيدحلا يفو «ًاعبرأ مهنم رتخا» :هظفلو .1۲۸/۱ (1481) ثيدح

 .«ًاعبرأ نهنم ذخ»
 .«ًاعبزأ نهنم رتخا» :هظفلو ٠١/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
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 ۲۷١ 559/85 (48) ثيدح .رهملا باب «حاکنلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو =

 اذكه :يدامرلا لاق .» هدعب لاقو .«نهنم اعبرأ راتخي نأ :ِلكك ىبنلا هرمأف» : هظفلو

 .ها .«ةرصبلا لهأ لوقي
 نهنم رتخا» :هظفلو ۱۹۲/١. حاكنلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 كرتيو «نهنم اعبرأ ريختي نأ :ِلك هللا لوسر هرمأف» :هظفلو ۱۹۳/١ ىفو .هاعبرأ

 نأ :ِلكك هللا لوسر هرمأف» :ظفلب ةغلاثو «لوألا ظفلب ىرخأ ةرمو .«نهرئاس
 نع ملاس نع يرهزلا نع رمعم نع هوور مهلكو .«نهرئاس قرافيو «ًاعبرأ كسمي
 .هيبأ

 .خلإ ...ةوسل عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسأ نم باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ ىورو

 بهو لاق :لاق ثراحلا نب سيق نع ۲۷۸ - ۲۷۷/۲ ۲۲٤۲( -۔ )۲۲٤۱ ثيدح

 :لاقف يب يبنلل كلذ تركذف هك يبنلا تيتأف ةوسن نامث يدنعو تملسأ :يدسألا

 ۰ ٠ .«ًاعبرأ نهنم رتخا»

 نب دمحم ةياور نم هنأل ؛رظن هدانسإ يفو» :٦۲۹ص ةفحتلا يف ريثك نبا لاق

 نب دمحمو «ثراحلا نب سيق نع لَدرَمَّشلا نب ةَّضِيَمُح نع. ىليل يبأ نب نلمحرلادبع
 نب ةضيمحو «مهرشكأ دنع هب ٌجَتْحُي ال ؛ظفحلا ءيس ىليل يبأ نب نئمحرلادبع

 .ها .ةرظن هيف :يراخبلا لاق «لدرمشلا

 ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسي لجرلا باب «حاكنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .1۲۸/۱ )١989( ثيدح

 هدنعو ملسأ اذإ :هيف اولاق ام باب «حاكتلا باتك يف هفنصم يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 ۳۱۸/٤. ةوسن رشع

 ۲۷۰/۳ )٠٠١( ثيدح رهملا باب «حاكتلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 .187/7 ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو ملسي نم باب «حاكنلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 .هب ةضيمح نع ىليل يبأ نبا قيرط نم مهعيمج
 جاوز ئدتبا :دارملا نأب «نهرئاس قرافو ًاعبرأ كسمأ» :ِلكَي هلوق ةيفنحلا ةداسلا َلَرَأ )١(

 «نهيلع دقعلا ئدتبت ال نأب :نهرئاس قرافو ءدحاو دقعب جاوزلا ناك نإ «نهنم عبرأ

 يأ :نهرئاس قرافو «نهنم لكل دقعب ابترم جاوزلا ناك نإ «نهنم لئاوألا كسمأو

 .رخاوألا

 كاسمإ هل سيلف ءاعم نهحكن نإ :هنأ ليوأتلا اذه ىلع ءانب مكحلا نوكي اذكهو

 .تايلوألا نم ًاعبرأ كسمأ «تاقرفتم نهحكن نإو «نهنم ةدحاو

 ةوسنلا ىلع دقعلا هيبشتب كلذو ؛سايقلا ىلإ ليوأتلا اذه ىف ةيفنحلا ةداسلا دنتسا دقو

 -يف تاجوز عبرأ نم رثكأ جوزت اذإ ملسملاف .مالسإلا دعب نهيلع دقعلاب مالسإلا لبق
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 ٍدْجَت لَمْ مل هن عمو ءِقاَيَب

 ءًاعيمج نهقرافي نأ هيلعو «نهنم ةدحاو لك قح يف الطاب جاوزلا ناك ءدحاو دقع =

 .ءاش اذإ نهنم عبرأب جوزتي نأ كلذ دعب هلو

 دئاوزلا حاكن حصي مل «نهنم ةدحاو لكل ةبترم دوقع يف عبرأ نم رثكأ جوزت ولو

 ؛تاجوز عبرأ نم رثكأ هتمصع يف ىقبي ال ىتح ةقرافملا هيلع بجوو «عبرألا ىلع

 اذإ رفاكلا ىلع  ةلاحلا هذه يف ةيفنحلا مكح سايقلا اذهبو .عرشلا دودح دنع افوقو

 .ملسملا ىلع مهمكح - ملسأ

 ءًابيرق ليوأتلا نوكيف ؛سايقلا اذه رمأ ةيفنحلا ةداسلل ميقتسي نأ نكمملا نم ناك دقلو
 رظن يف مهليوأت لعج امم ؛لامتحالا تدعابو «هتوقف رهاظلاب ْتْقَح نئارق ةدع الول

 .دعبلا يف ةياغ روهمجلا

 «نهرئاس قرافو ًاعبرأ كسمأ» :يوبنلا ثيدحلا نم ماهفألا ىلإ قبسي يذلاف - ١

 .حاكنلا ءادتبا ال «ةمادتسالا

 .حاكنلا كرت ال «حيرستلا وه :ةقرافملا هيلع لدت يذلا نأ امك - ۲

 هل سيلو «مالسإلاب دهع ثيدح وهو «ةملس نب ناليغل عقو باطخلا نإ مث - ۳

 ةداسلا لّوأ يذلا مكحلا ناك ولو .هريغ الو اكن نم مارحلاو لالحلا ماكجأب ةفرعم

 دهع بيرق الجر جوحأ امو هلكت لوسرلا ُهَنََبَل «دارملا وه ثيدحلا هيلإ ةيفنحلا

 هيلع فقوتي رمأ يف ًاصوصخ «نايبلاب الإ هيلع فقي ال مكح نايب ىلإ مالسإلاب
 .سانلا نيب باسنألا طبضو «ةأرملا عضب لالحتسا

 عم «هريغ نم الو ناليغ نم ال طق دقع ديدجت لقني مل هنأ كلذ ىلإ فاضي  ؛

 مهينارهظ نيب هللا نع نيبملا ةي ميركلا لوسرلا دوجوو ءاوملسأ نيذلا رافكلا ةرثك
 بجاحلا عفر .ء١/۹ يدمآلل ماكحإلا ۳۹٠/١. ىفصتسملا ۳٤۷/١. ناهربلا :رظنا

 ةيادهلا عم ريدقلا حتف ١/١. تومحرلا حتاوف 158/١. ريرحتلا ريسيت . ۳

 حرش 55 - ٠۲٠/١ ةمادق نبال ىنغملا HH دشر نبال دهتجملا ةيادب د 5

 ةيشاح عم ٠٤/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .457 - ۳ و بكركلا

 ةفينح يبأ باحصأ نم نورخأتملا هجو» 0١ ناهربلا يف سرلا مامإ لاق (۱)

 :نيكيكر نيلاؤس
 هعفدي ام امأف .يناثلا لاؤسلا ةلأسملا دوصقمو .هب ةيادبلا عقتلف .ءظفللا هطقسي :امهدحأ

 بحاصل مالسلا هيلع هلوق هعفدي اذهو .لئاوألا اوراتخي نأ مهرمأ هنأ مهاوعدف ءظفللا

 ملسأ دقو مهضعبل مالسلا هيلع هلوقو ؛«ىرخألا قرافو .تئش امهتيأ رتخا» :نيتخألا

 نهمدقأ ىلإ تدمعف :ةعقاولا بحاص لاق .«ةدحاو قرافو .ًاعبرأ رتخا» :سمخ ىلع

 .ظفللا ةدناعم ىلع وهو «كلذ يف بانطإلا ىلإ ةجاح الف .اهتقرافف ةبحص
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 ens 4َتْنِش امه كيما : ¿ن نْيَتحأ ىلع ل قف يملا زوز اس ص لا ىلع ب وأ اكوا

 مالسلا هيلع هنإ :اولاق مهنأ وهف «هل ةلأسملا تدقع يذلا دوصقملا وهو : يناثلا امأف =

 .عرشلا بجوم ىلع ةحكنألا نهيلع ددجيو ءنهكسمي نأ «ًاعبرأ كسمأ» :هلوقب دارأ
 لوسرلا نإف ؛عراشلا مالكب لافتحا ةلقو هدح ٌةزواجمو ٌفَّرَس نيققحملا دنع اذهو

 نأ يناثلاو .لاحلا باحصتساو ةمادتسالا هبجومو ءًالوأ كاسمإلا ظفل ركذ مالسلا هيلع
 اورمتسا مهنأ بيرتسي ال نم ةياور «تاياكحلا اوور لب ءدوقعلا ديدجت اولقني مل ةلقنلا

 ةي لوسرلاو «دهع برق ىلع نوبطاخملا ناكو «نهيف مهتحكانم ىلع مالسإلا ددع يف
 ءًادج ديعب كاسمإلاب حاكنلا ءادتبا نع ريبعتلاو .مهماهفأ نم برقي امب الإ مهبطاخي ال
 ءكاسمإلا وأ قارفلا نع نيلئاس اوؤاج مهنأ صصقلا يفو .ةرهاظلا لماحملا نع ءان

 «نهب صتخي ال ءادتبالا ىلع حاكنلا مث «مهلاؤس ىلع وب هللا لوسر باوج قبطناف

 .ملاعلا ةوسن يف غئاس هزاوج لب

 نئارق لحم لحي ام مالكلا عماوج نم مظتنيف ءرييخت هوركذ امو ءرمأ «كسمأ» :هلوقو

 ها .«ملكتملا ةدارإب ملعلا ىلإ يضفُت يتلا لاوحألا

 ريسيت .5607/# بجاحلا عفر ٥٩۹/۳. يدمآلل ماكحإلا . 80/١" ىفصتسملا :رظناو

 دهتجملا ةيادب .017/؟ ةيادهلا عم ريدقلا حتف ."١/؟ تومحرلا حتاوف ١58/١. ريرحتلا

 عمج ىلع يلحملا حرش 5-3 5 ؟5/١ ةمادق نبال ىنغملا .48/؟ دشر نبال

 حرش ٤۲۱/۲. رصتخملا نايب .4957/# بجاحلا عفر .ينانبلا ةيشاح عم ٠٤/١ عماوجلا

 عماسملا فينشت .45# - ٤٦۲/۳ رينملا بكوكلا حرش .159/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 .۳۹۹/۱ صوصنلا ريسفت .5

 )١( ي لدب «مالسلا هيلع» ش :يف .

 : هللا لوسر اي تلق» :لاق هيبأ نع زوريف نب كاحضلا نع «يناشيجلا بهو يبأ نع (۲)

 .«تئش امهتيأ قلط» :لاق .ناتخأ يتحتو تملسأ ينإ

 ناتخأ وأ ءعبرأ نم رثكأ هدنعو ملسأ نم يف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 .1۷۸/۲ )۲۲٤۳( ثيدح

 ثيدح ناتخأ هدنعو ملسي لجرلا يف ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .(تئش امهتيأ رتخا» :هظفلو )۱۱۳۰( ٤۲۷/۳.

 . ها . ؟نسح

 )1١481( ثيدح ناتخأ هدنعو ملسي لجرلا باب «حاکنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 .دواد يبأ ظفلب .

 ىرخأ ةرمو ««تئش امهتيأ قلط» :ظفلب ةرم ۲۳۲/١: هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 = ؛حاكنلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو .«امهادحإ قلطأ نأ ةي يبنلا ينرمأف» : ظفلب
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 ."”هامُهَتياج :ِهِلوَقِل ؛ُدَعِبَأَ

 : يأ :"”هانيكشي نيس ٌماَمطِإَفِط :"”[ىَلاعَت لوكا يف مهل :اهنيو
 ةَجاَحَك َنيَتِس ٌةَجاَحَو َةَجاَحْلا شت ٌدوُضْفَمْلا أل ؛اًئيكْسِم َنيَّنِس ماَعَط ٌماَعْطِإ
 م یر مه سه صا -
 عم < امدع ُدوُكْذَمْلاَو ءاروُكْذَم ُموُدْعَمْلا َلِعجَف .اًمْوَي َنيَّنِس يف ٍدِحاَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 امهتيأ قلط» :لوألا دمحأ مامإلا ثيدح ظفلب )٠٠١( ثيدح ۲۷۳/۳ رهملا باب
 مامإلا ثيدح ظفلب ٠ 5) ثيدحو .بهو يبأ نع بيبح يبأ نب ر ديزي نع 4تئش

 .«امهادحإ قلطأ نأ خلك يبنلا ينرمأفا :يناثلا دمحأ
 ظافلألاب 186 - ۱۸٤/۷ خلإ ...ملسي نم يف باب «حاكنلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو
 .قرط نم ةقباسلا
 .مدقت امك ديزي نعف لوألا يف ينطقرادلا الإ .هب يناشيجلا بهو يبأ نع ةعيهل نبا نع مهلك
 .ها .«رظن هدانسإ يف يناشيجلا بهو وبأ» :؟159/ ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا لاق

 يناشيجلا بهو يبأ نع ةورف يبأ نب هللادبع نب قاحسإ قيرط نم ًاضيأ يور دقو
 .كورتم قاحسإو

 هللا لوسر اي تلق» :لاق هنأ يور يذلا يمليدلا زوريف ثيدح ةيفنحلا ةداسلا لوأت
 زوريف اوساق دقف .«امهادحإ قلطأ نأ كي يبنلا ىنرمأف» :.ناتخأ ىتحتو تملسأ ينإ
 امهقراف .ءامهادحإ قلطأ نأ» :ليوأت ناكف ؛ملسملا ىلع  ملسأ رفاك وهو - يمليدلا
 «نيبترم نيدقعب اتناك اذإو .تئش نإ امهنم ةدحاوب جوزت مث ءادحاو دقعلا ناك اذإ
 .حصي مل اهجاوز نأل ؛ةيناثلا قرافت نأ كيلعو «حيحص ىلوألا جاوزف

 .يمليدلا زوريف ةصق يف لاقي دعبلاب هيلع مكحلاو ليوأتلا نم ناليغ ةضق يف ليق امو
 ضعب يف ءاج ام ؛يمليدلا زوريف ةصق يف مهليوأت فعض يف ديزي امم نكلو
 امم ؛هجام نباو يذمرتلا ةياور يف كلذ ناك «تشش رش امهتيأ رتخا» : ظفل نم تاياورلا
 ربتعم ريغ بيترتلا نأ ىلع ةحارص لد

 ماكحإلا .۳۹۲ ۔ ۳۹۰/۱ يلازغلل ىفصتسملا . ۱۸١/٤ - 1۸١. يعفاشلل مألا :رظناو
 ىلع دضعلا حرش ٤١١/۲. ٠ رصتخملا نايب ٤٥۳/٣. بجاحلا عفر ۰ o_o„ يدمآلل

 .405 - 401١/١ صوصنلا ريسفت .159/ رصتخملا

 .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 اونموتل كلذ ًانيكسم نيتس ماعطإف عطتسي مل نمف» :اهمامتو .4 :ةيآلا ةلداجملا ةروس
 .«هلوسرو هللاب
 امو .«امدع» لدب .159/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «ًامودعم» ش :يف
 .477/؟ رصتخملا نايب .550/# بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ
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 عدلا ىَلَع مهبول "رْئاَضتَو .2"!هِتكَرَبَو قَعاَمَجْلا ٍلْضَِل ؛وِدْضَق ناك
 1 1 م 4

 .مدَقَ امہ ؛ةاَش ُهَميِق : يأ چا قاش َنيِعَبْرَأ يِف+ : ْمُهْلْوَ اهني

 .«متكربو» لدب «مهتاكربو» أ :يف )1١(

 دضعلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق .«مهرفاضت» لدب «مهرفاظت» لصألا :يف (؟)

 ها . «خسانلا طلغ نم ءاظلاو .نواعتلا وه :ةمجعملا داضلاب» : وا

 توق ًادحاو ًانيكسم ماعطإ نإ» :ةفينح وبأ لاق» : 4”ص لوصحملا يف يبرعلا نبا لاق (6)

 ريدقتو» :لاق ءاصن هل نايبلا عقو دقو ءًاسأر ددعلا طقسأف ««هأزجأ ًائيكسم نيتس

 ؛نيلوعفم ىلإ ىدعتي يتلا لاعفألا نم معطأ نأل ؛ًائنيكسم نيتس ماعط ماعطإف :ةيآلا

 ًانيكسم نيتس ماعطإف :ةيآلا ريدقت نوكي نأ حصي الو ءًاماعط ًاديز تمعطأ :لوقتف

 «نيبم ريغ ماعطلا نأل ؛ًالمجم مكحلا ناكل اذكه ةيآلا ريدقت ناك ولو .«ًاماعط

 نايب :ةيالاب دوصقملا :انؤاملع لاق .انلق امك اهريدقت بجوف ؛نايبلل ةيآلا تءاجف

 .ها .«نيكاسملا دادعأب ماعطلا رادقم

 :ىلاعت هلوق يف مهلوق : ًاضيأ ديعبلا نما :۸۲۲/۲ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو

 ءةجاحلا عفر دصقلا نأل ؛ًائيكسم نيتس ماعط ماعطإ : يأ ء[٤ : ةلداجملا] (انيكسم نيتسإ»

 وهو مودعملا اولعجف «ًاموي نيتس يف دحاو ةجاحك دحاو موي يف ًانيكسم نيتس ةجاحو

 نأل هحالص عم ًامدع ًانيكسم نيتس اولعج دقو «ماعطإل ًالوعفم هنوك حصيل ؛ًاروكذم ماعطلا

 ةلطبم تناكف ؛ لصألا مكح وه يذلا ددعلا رابتعال ةعفار ةلعلا هذه مث .ماعطإل ًالوعفم نوكي

 ةدئاف ددعلا يف نألو ؛لاطبإلاب هلصأ ىلع ركعي ىنعم صنلا نم طبنتسي نأ زوجي الو ءهل

 1 .ها .؛هؤاغلإ زوجي الف ؛ةباجإلا ىلإ برقأ مهءاعد نأ : يهو

 لوصأ .ه۳/۳ يدمآلل ماكحإلا 500/١. ىفصتسملا ١ ينيوجلل ناهربلا :رظناو

 دضعلا حرش ٤۲١/۲. رصتخملا نايب .4550/6 بجاحلا عفر ۲٤١. - ۲۳۹/۱ يسخرسلا

 عمج ىلع يلحملا حرش ١55/١. ريرحتلا ريسيت 17١. - ۱۹۹/۲ رصتخملا ىلع

 تومحرلا حتاوف .454/# رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ٠١/۲ عماوجلا

 ٤٤۷/۳. طيحملا رحبلا 7

 اذه هل بتك هنع هللا يضر ركب ابأ نأ هثدح ًاسنأ نأ سنأ نب هللادبع نب ةمامث نع (6)

 يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه .ميحرلا نلمحرلا هّللا مسب» :نيرحبلا ىلإ ههجو امل باتكلا

 نم اهلثس نمف «هلوسر اهب هللا رمأ يتلاو «نيملسملا ىلع ةي هللا لوسر ضرف

 ةقدص يفو» :لاق نأ ىلإ «...طعي الف اهقوف لثس نمو ءاَهِطْعُيْلَف اههجو ىلع نيملسملا

 .ثيدحلا مامت ركذو «...ةاش ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف منغلا

 =باب يفو .1154 - ۱۲۴/۲ منغلا ةاكز (”8) باب ءةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
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 رو

 وهو

(000) 

 . "0واَّشلا َبِجَئ الأ ْمَرْلَي ْذِإ ؛ُدَعْنأ

 ناعجارتي امهنإف ءنيطيلخ نم ناك ام ("8) باب يفو .ةاكزلا يف ضرفلا ۳)
 نم ذخؤي ال (۴۹) باب يفو .خلإ ...ةقدص هدنع تغلب نم (”9) باب يفو .ةيوسلاب
 ام (۲) باب «ةكرشلا باتك يف ًاضيأ هجرخأو ١77/5 - ٠١١. خلإ ...ةمره ةقدصلا
 عرد نم ركذ ام (5) باب < «سمخلا ضرف باتك يفو . ۱١١/۳ خلإ . ..نيطيلخ نم ناك

 .75/4 خلإ ...هاصعو كك يبنلا

 باتك يفو .۷ ؟رطسأ ةثالث متاخلا شقن لعجي له )٠١( باب «سابللا باتك يفو

 .59/8 خلإ ...عمتجم نيب قرفي الأو ةاكزلا يف (۳) باب «ليحلا

 .لوألا ادع ام ًادج ةرصتخم اهجرخأ ثيداحألا هذه

 .714/9 )١8517( ثيدح ةمئاسلا ةاكز يف باب «ةاكزلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 منغلا ةاكز باب يفو .7١/ه لبإلا ةاكز باب ءةاكزلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

.۷ 1۸/٥ 

 قوف وأ ءنس نود انس قدصملا ذخأ اذإ باب ءةاكزلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 .هالهلا (ل800) ثيدح نس

 ١1١/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ةبجاولا ًةاشلا كلاملا ُمُوَقُي' :ةفينح وبأ لاق» : 99ص لوصحملا يف يبرعلا نبا لاق
 يف دوصقملا نأ نم مهف ام ىلع ًادامتعا هيرحتف ءاهنع هجرخيف «طسولا ميوقتب هيلع
 .اهنع زاج اهيف يزجأ ام لكف «ةجاحلا عفرو «ةلخلا دس ةاكزلا

 : هجوأ ةثالث نم لطاب اذه :انؤاملع لاق

 تادابعلا ىف سايقلا قاطنو «ةدابعلا هذه يف سايقلا ىرجأ ةفينح ابأ نأ :اهدحأ
 تادابعلاو .تايعرشلا ماكحأ رئاسو تاحكانملاو «تالماعملا هناديم امنإو «قيض
 .صنلا ىلع ةفوقوم
 يذلا هلصأ ليلعتلا طقسأ ىتمو ءلصألا طقسُي هيلإ راشأ يذلا ليلعتلا اذه نأ : يناثلا
 ليلعتلا اذه نأ :ثلاثلا .اهيلع ديلا دش بجي ةتكن هذهو «هسفن ىف طقس هنع أشني
 ضرغلا نأ انملس نإو اَنأ :وهو «ىوقأو هنم ىلوأ رخآ ليلعت هضراعي هيلإ راشأ يذلا
 ريقفلا ينغلا ةكراشم :وهو رخآ ًاضرغ ةلخلا دس عم اهنم نأ الإ ةلخلا دس ةاكزلا نم
 يديأب يذلا سنجلا ءارقفلا يديأ يف لصحيو «لاحلا يوتسي ىتح ًاينغ نوكي هب اميف

 ءاهلك سانجألاب راثئتسالا عقي مهبهذم ىلعو .ناويحو بخو «بهذ نم ءاينغألا

 .ها .«فصنأ نمل نيب اذهو

 نايب .558/# بجاحلا عفر .ه 8“ يدمآلل ماكحإلا ."8ه/١ ىفصتسملا :رظناو

 .458/9 رينملا بكوكلا حرش ١7١/6. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . . ۳/۲ رصتخملا

 .۲۲/۲ تومحرلا حتاوف ۱٤١/١. ريرحتلا ريسيت
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 . "رطب ءهَلَطْبَأ مكُح ْنِم ًطبمتْسا اَذِإ ىّنْعَم لَو
 اًهَحاكْيَف ف اهل ند ذِإ رغب مساس ) 26 ٍةََرُم 3 میا : ۶ امح :اَهْنِمَو

 ص 22

 . 474 ٌلِطاَ ءلِطاَب :ٌلِطاَب

(00 

00 

(۳) 

(4) 

 لك : يأ ءمكح نم طبنتسا اذإ ىنعم لكو» :474/5 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 نالطب نأل ؛ًالطاب نوكي .لصألا :يأ مكحلا كلذ لطبأ «لصأ نم طبنتسا اذإ عرف

 .ها. «عرفلا نالطب بجوي لصألا

 .دعسلا ةيشاح عم5/١17١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .458/* بجاحلا عفر: رظناو

 .459/# رينملا بكوكلا حرش

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«لمح» لدب «مهلمح» ش ءأ :يف

 .4714/5؟ رصتخملا نايبو 0159/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳

 .رهاظ أطخ وهو .«تحكن» لدب «تحكنأ» شا :يف

 هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع ىسوم نب ناميلس نع جيرج نبا نع
 يلو ريغب ْثَحكُن ةأرما اميأو «يلوب الإ حاكن ال :لاق للك هلا لوسر نأ :اهنع

 .«اهل يلو ال نم يلو ناطلسلاف «يلو اهل نكي مل نإف .لطاب ءٌلطاب .ٌلطاب اهحاكنف

 » :ه85 هلوق باب «حاكنلا باتك يف هننس يف يسلايطلا دوواد وبأ هجرخأ ظفللا اذهب

 مال 'ٍلْضَعْلا يف ءاج امو .«يلوب الإ حاكن

 ۲٠۸۳( ثيدح يلولا يف باب «حاكنلا باتك يف يناتسجسلا دواد وبأ هجرخأو

 .«لطاب اهحاكنف .لطاب اهحاكنف .لطاب اهحاكتف» :هظفلو 7

 )١١١5( ثيدح يلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب «حاكنلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ىيحي نب دمحم وه  رمع يبأ نبا قيرط نم ىناتسجسلا دواد ىبأ ظفلب .۳

 .هب يرهزلا نع جيرج نبا نع ةنييع نب نايفس انثدح - هدجل بسن
 نب ىيحيو «يراصنألا ديعس نب ىيحي ىور دقو .نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو

 .ها .«اذه وحن جيرج نبا نع ظافحلا نم مهريغو «يروثلا نايفسو «بويأ
 ٠٠١/١. (۱۸۷۹) ثيدح يلوب الإ حاكن ال باب «حاکنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .هب جيرج نبا انث «ذاعم انث «ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم .يناتسجسلا دواد يبأ ظفلب

 نم ٠٠١/١ يفو .هب جيرج نبا انث «ليعامسإ قيرط نم ٤۷/٦ دمحأ مامإلا هجرخأو

 .هب جيرج نبا انأ قازرلادبع قيرط
 قيرط نم ۱۳۷/۲ يلو ريغب حاكنلا نع يهنلا باب «حاكنلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .هب جيرج نبا نع مصاع يبأ
 نب كاحضلا قيرط نم .178/؟ حاكنلا باتك يف «كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .هب جيرج نبا نع دلخم
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 ِهْيَلِإ َلوُؤَي :ْيأ (لِطاَبَو ."'"ةَبَئاَكُمْلاَو ءةَمألاَو ءةَريِغَّصلا ىَلَع

 ضاَرَيعاَو .ٍةَعْلِس عْيَبَك َناَكَف ءاَهِعْضُيِل ٌةَكِلاَم اَهّنأل ؛ٌّيِلَوْلا ضاَريْغال ؛ "الا

(1) 

() 

 .يبهذلا هرقأو .«هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :لاقو

 نبا قيرط نم ٠١. 8/7 يلوب الإ حاكن ال باب «حاكنلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 .هب جيرج نبا نع بهو
 ؟اهَّسفن ٌةأرملا ٌجّوزت له :يكلاملل ليق اذإ» :8ص لوصحملا يف يبرعلا نبا لاق
 تحكن ةأرما اميأ» :ِهلَك يبنلا لوق :لاقف «؟كلذ ىلع ليلدلا ام:هل ليقف ءال:لاقف

 .ثيدحلا «لطاب اهحاكنف ءاهيلو نذإ ريغب اهسفن
 زوجت ال تنأو ««اهيلو نذإ ريغب» : لاق لكي ىبنلا نأل ؛ كيلع ةجح ثيدحلا اذه : ىفنحلا هل لوقيف

 .ةهقافملاو لدجلا نيب لدتسملا يكلاملا باوج ددرتي ذئنيحف ءاهيلو اهل نذأ نإو «حاكتلا اهل
 لوقت ال تنأو «باطخلا ليلد مازلإ وه هب ّتضرتعا يذلا اذه :لوقيف .لدجلا امأف

 .طقسيف ؟هنم يدنع ىوقأ وه ام هضراعي مل ام ءهب لوقأ انأو ءهب

 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف اوفلتخا امنإ :ءاملعلا لوقي نأ :وهف «ةهقافملا امأو

 .يلو ريغ نم اهسفن جوزت ةأرملا نإ :امهدحأ

 اهلالقتسا وهو «نيمسقلا هيب يبنلا لطبأف ءاهنذإب اهجاوز ىلوتي يلولا نإ :يناثلاو
 ءدحأ هب لقي مل متمزتلا يذلا ميسقتلاو عيونتلاو ءرخآلا مسقلا ةحص تنيعتف ؛حاكنلاب

 .ها .؛هب قلعتلل ةدئاف الف ؛لاقي الو

 ةريغصلا نأ هدعب هجوو كلذ ىلع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىف ةأرملا اولمح يأ

 ليوأتلا طوقس اومزلأو «لجرب سيل يبصلا نأ امك «ناسللا مكح يف ةأرماب تسيل
 هذافن فوقوم حيحص مهدنع دقعلاف ءاهسفن تجوز ول ةريغصلا نإف ؛مهبهذم ىلع

 هنالطب اومزلأف .ةمألا ىلع لومحم وه :اولاقو كلذ نم اورفف «يلولا ةزاجإ ىلع
 اهل بجي ال ةمألا رهمو ««اهجرف نم لحتسا امب رهملا اهلف اهب لخد نإف» :ِهلكي هلوقب
 لطاب وه :مهل ليقف «ةبتاكملا ىلع لومحم وه اولاقو «كلذ نم اورفف ءاهديسل لب
 يهو «يأ» :لاق هنأل ؛ةيوق ماعلا ةلالد نكل هسفن يف انه يوق نإو سايقلاو ءًاضيأ
 ةروص ةدارإ عم ةدكؤملا ةغيصلا هذهب نايتإلا دعبيف «ام» ةملكب اهدكأو «ةماع ةملك

 .لابلاب رطخت ال لب ءءاسنلا نيب اميف ةردان

 .ه٤/ يدمآلل ماكحإلا 507/١. ىفصتسملا ۳۹/١. نيمرحلا مامإل ناهربلا :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ٠٥/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 رينملا بكوكلا حرش .اهدعب امف ٤۷١/۳ بجاحلا عفر .5786/7 رصتخملا نايب .,< 6/7

 طيحملا رحبلا .58/5 تومحرلا حتاوف ٤١/١. ريرحتلا ريسيت “1 - ٤٩۷.

 .۸۲۲/۲ عماسملا فينشت . ۳

 .«نالطبلا ىلإ لوؤي :يأ» ش :ةرابع
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 ٍلضأ ٍديِهْمَتب ؛ميِمعَّتلا ٍدْضَق َروُهُظ "!َلَطِبَأَك :ْثناَك ْنِإ ٍةَصِيِقن صيت قَد ؛ِءاَيِلْوألا
 ردات ىَلَع ُهَلُمَحَو .ِنالَطُبْلا ٍِظْفْل ٍريِرَكَنَو .(اَم» ب ,ةدكَوُم (يأ» روه م

 ِنِساَحَمِ ُنيِلَي اَميِف اهِللفيشا عمي ؛هدضَق ٍناَكْمِإ َعَم ٠ ٍزْمّللاَك ٌديِعَب

 . ”7ِتاَداَعْلا

 ىَلَع "”4ِلْبَللا َّنِم ماعلا ب تيب مَ ْنَمِل َماَيِص الط :ْمُهّلْمَح :اَهْنِمَو

 .ٍراَهّتلا َنِم [1/05] / هيي ماّيّصلا ٍةَّحِص ْنِم ْمُهَدْنِع تب اَمِل ؛ رََتلاَو ٍءاَضَقْلا

 OY .ٍزمللاَك وُلَعَجَف

 .خسانلا وهس نم هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«لطبأف» لدب «لطابف» أ :يف )١(

 يف ةيفنحلا ىلع درلا يف ۳۳۹/١ - ۳٤٤ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ بهسأ دق (؟)

 ؛لطاب اهحاكنف ءاهيلو نذإ ريغب اهسفن تحكن ةأرما اميأ» :ب لوسرلا ثيدحل مهلمح
 .هعجارف .ةبتاكملاو ةمألاو ةريغصلا ىلع

 حرش ٤٤٥/١. رصتخملا نايب .اهدعب امف ٤۷١/۳ يكبسلا نبال بجاحلا عفر :رظناو

 7١/9 ١. رصتخملا ىلع دضعلا

 :لاق لك هللا لوسر نأ - لك يبنلا جوز - مهنع هللا يضر ةصفح نع رمع نبا نع )۳(

 دواد وبأ هجرخأ ظفللا اذهب ثيدحلا .«هل مايص الف رحفلا لبق مايصلا عمجي مل نما

 هاور» :دواد وبأ لاق .۸۲۳/۲ (؟484) ثيدح موصلا يف ةينلا باب ءموصلا باتك يف

 .هلثم ركب يبأ نب هللادبع نع ًاضيأ مزاح نب قاحسإو ء«ثيللا
 .(- يرهزلا نع مهلك - سنويو «ةنييع نباو «يديبزلاو ءرمعم ةصفح ىلع هفقوو
 .ها

 ليللا نم مزعي مل نمل مايص ال :ءاج ام باب .موصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال ةصفح ثيدج» :ىسيع وبأ لاقو .44/# )۷۳١( ثيدح

 اذه يور ًاضيأ اذكهو .حصأ وهو .هلوق رمع نبا نع عفان نع يور دقو «هجولا
 .ها .«بويأ نب ب ىيحي الإ هعفر ًادحأ ملعن الو ءافوقوم يرهزلا نع ثيدحلا

 نع ١95/4 ةصفح ربخل نيلقانلا فالتخا ركذ باب «مايصلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .«هل مايص الف ليللا نم مايصلا تيبي مل نم» :ظفلب ةصفح
 هل نكل «ديج نسح ثيدحلا اذه دانسإ» ٠05": ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 .ها .«هلوق رمع نبا نع عفان نع كلام ثيدح نم هاور يئاسنلا نأ :وهو ةلع

 «ليللا نم موصلا ضرف يف ءاج ام باب «مايصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 نم هضرفي مل نمل مايص ال :ظفلب 647/١ (۱۷۰۰) ثيدح موصلا يف رايخلاو

 .«ليللا
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 . ”ليوأت ُبَرْهَأ “بلطي ءٍروُهظلا َّنِم ٌعِناَمْلا َّحَص ْنِإَق

 ل ؛ : مهني ْمُهْنِم ِءاَرَمَمْلا ىّلَع ° چچىب برملا يد ذلو :ْمُهلْمَحَ :اًهْنِمَو

 َعَم ِموُمْعْلا َطْمَل اوُنّطَعَف , ىيا َعَم هَل الو .ةَلَحْلا دس :دوصْفَملا
 . ىنا َعَم ٍقاَفْحِيْسالا ُبَبَس باَرَقْلا َّنأ روُهظ

(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

(6) 

00 

037 

 . «بلطيلف» لدب «بلطيف» أ : يف

 ىلع لمحلا نم عناملا حص نإف» ۱۷١/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
 هل بلطي نأ يغبنيف ءراهنلا نم ةينب مايصلا ةحص ىلع اليلد هومعز ام وهو «رهاظلا

 .ها .«ةليضفلا يفن :لثم ليوأت برقأ
 بجاحلا عفرو ۳٤٠٤/١ - ٠٤١ ينيوجلل ناهربلا يف باهسإب ةيفنحلا ىلع درلا رظناو
 .477//؟ رصتخملا نایبو ۳
 هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو# :اهمامتو 4١. :ةيآلا لافنألا ةروس

 .(ىبرقلا يذلو لوسرللو
 .رهاظ فيرحت وهو «ىنغلا» لدب «ءانغلا» أ :ىف

 هلك يبنلا لعف نإ ...» :؟45/4 نآرقلا ماكحأ يف يفنحلا يزارلا ركب وبأ لاق
 لعفو «ىبرقلا يذ ركذ نم باتكلا يف لمجأ امل نايبلا جرخم جرخ كلذ
 ا يبنلا ركذ املف .بوجولا ىلع وهف «نايبلا هجو ىلع درو اذإ د يبنلا

 مهنم هل نكي مل نمف ءىلاعت هللا دارم كلذ نأ ىلع لد ةبارقلا عم ة ةرصنلا

 50 هنأ ىلع نوقفتم ةعبرألا ءافلخلا نإف ًاضيأو ‹رقفلاب هقحتسي امنإف ءةرصن

 .ها .«رقفلاب الإ قحتسي

 .۲۸/۲ تومحرلا حتاوفو ٤۸/١ ريرحتلا ريسيت :رظناو

 .رهاظ فيرحت وهو «ىنغلا» لدب «ءانغلا» | : يف
 ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو# :ىلاعت هلوق» : ۹۲ص لوصحملا يف يبرعلا نبا لاق
 دقو «باتكلا تاهمأ نم ةيآلا هذهو ءاهرخآ ىلإ ةيآلا 4١[ :لافنألا] «هسمخ هلل نأف
 قعلا ةضيبب اهيف ءاج ةفينح ابأ نأ ديب «ماكحألا باتك يف اهليصفتو اهليوأت انيب
 فصوو «اةجاحلاب مهفاصتا دعب الإ مهل لصحي ال ىبرقلا يوذ مهس نإ» :لاقف
 .نيكاسملاب ًارسفمو ًالصفم ءاج دق ةجاحلا
 يتلا فانصألا «ةتسلا هنم طقسيو «دحاو ينغل سمخلا ىطعي نأ زوجي» :كلام لاقو
 باتك نم سيلف اسأر ةمألا طاقسإ نم كلام هيلإ بهذ ام امأف .«هيف هللا اهامس
 .ماكحألا يف هانيب امنإو «هيف نحن يذلا ليوأتلا

 ءهيف نحن يذلا ليوأتلا باب نم اذهف «ةجاحلا ةبارقلا عم طرش يذلا ةفينح وبأ امأو
 -صنلا ىلع ةدايزلا نأ وهو «همعزب هدهم يذلا هلصأ نم مدقت امب هبهذم دّسفي نكلو

۹۲۱ 



(01) 

 قفز

(۳) 

 ىلإ ”4“"(ءاَرَمُمْلِل] ُتاَقَدَصلا دلو :ِكِلام َلْمَح ْمُهُضْعَب َّذَعَو

 اَهَلْبَك ِةَيآلا َقاَيِس َّنأل ؛ُهْنِم َسْيَلَو كرك نيب فرضا نا ناب ىَلَع ءاهرآ

 اذه يف هل رذع الو «هلصأ ضقنو «ةبارقلا ىلع ةجاحلا انهاه وه داز فيكف «خسن

 .ها .انهاه

 ىفصتسملا 50/١". ينيوجلل ناهربلا .6//481 يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ :رظناو

 بجاحلا عفر 1۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .هال# يدمآلل ماكحإلا ١

 ٤۷١/۳. رينملا بكوكلا حرش ٤۲۸/۲. رصتخملا نايب . ۳

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ١١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۷٦/۳ بجاحلا

 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ# :امهمامتو 5١. :ةيآلا ةبوتلا ةروس

 هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلوملاو

 .«ميكح ميلع هللاو
 فلتخا دقلا :۲۳۸ 717/٠١ ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا لاق
 ارادقم فنص لك ءاطعإ بجي له تاقدصلا هذه نم م نيقحتسملا قاقحتسا ىف ءاملعلا

 .؟ اهرادقم نم فنص لك ىطعي اميف فانصألا نيب ةيوستلا بجت لهو ؟ تاقدصلا نم
 لوكوم عيزوتلا لب «فانصألا عيمجل ءاطعإلا بجي ال هنأ ءاملعلا روهمج هيلع يذلاو
 لوق اذهو .لاومألا ةعسو «فانصألا ةجاح بسح ىلع اهنوعضي رومألا ٍةَألَُو داهتجال

 «ةيلاعلا يبأو ءريبج نب ديعسو «سابع نباو «ًةفيذحو ءىلعو «باطخلا نب رمع
 هيلع عمجأ امم كلذ نأ كلام نعو .ةفينح يبأو «كلامو «نسحلاو «يعخنلاو
 .ةباحصلا
 هللا ركذ امنإ» :ةفيذح نعو ««ةباحصلا نم كلذ يف افلاخم ملعن الو» :ربلادبع نبا لاق
 ؛ةقدصلا» :يربطلا لاق .«كأزجأ اهنم تّيطعأ فنص يأو «فرعُتِل ؛فانصألا هذه

 نايب يف نآرقلا ذخآم نم موهفم كلذو ءمالسإلا ةلخ دسل وأ «نيملسملا ةلخ دسل

 .«مهدادعتو فانصألا

 نبا لثم «ءاملعلا نم راظنلا قاذح هراتخا يذلا اذهو :- روشاع نبا خيشلا يأ تلق

 .يزارلا نيدلا رخفو «يبرعلا
 فرص بوجو ىلإ :يعفاشلاو ءزيزعلادبع نب رمعو «يرهزلاو «ةمركع بهذو
 دحأ مدعنا نإف «تاقدصلا نمُث فنص لكل ةينامثلا فانصألا عيمجل تاقدصلا
 .فانصألا نم يقب ام ددعب روسك ىلإ تاقدصلا تمسق فانصألا

 كلذ دارفأ عيمج ىلع فانصألا دحأ ىلإ ىطعي ام عيزوت بجي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 .ها .«فنصلا

 4۷١/١.= يبرعلا .نبال نآرقلا ماكحأ ٠١1/٠١ ٠١8. يربطلل نايبلا عماج :رظناو
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 يف ْمِهِطْحْسَو ْمِهِئاَطْعِإ يف ْمُهاَضِرَو َنْئِطْعُمْلا يف ' 'مِهِزْمَل ىَلَع ُدَرلا نم

 . ")هيلع لد ؛ ْمِهِعْنَم

(1) 

(۲) 

 ريسفتلا .158/8 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا ٤٤/٤١". صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ريسفت 0809/٠١. رانملا ريسفت 555/١. دهتجملا ةيادب ٠٠١/١١. يزارلا رخفلل ريبكلا

 .۳۳/۳ سياسلا خيشلل ماكحألا تايآ

 .خسانلا وهس نم هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«مهزمل» لدب «مهزغل» ش :يف
 ةميركلا ةيآلا قايس نأل ؛ةديعبلا تاليوأتلا نم ليوأتلا اذه سيل :بجاحلا نبا لاق

 :ىلاعت هلوق ةميركلا ةيآلا هذه لبق نأل ؛كلام مامإلا هركذ ام ىلع لدي اهلبق يتلا
 مه اذإ اهنم اًوْطْعُي مل نإو اوضر اهنم اوطعأ نإف تاقدصلا يف كزملي نم مهنمو»

 نم هللا انيتويس هللا انبسح اولاقو ةلوسرو هللا مهانآ ام اوضر 72 ولو * نوطخسي
 ىلع درلا ىلع لمشي كلذو .[ه94 - ٥۸ :ةبوتلا] (نوبغار هللا ىلإ انإ هّلوسرو هلضف

 املو .مهعنم يف مهطخسو «مهئاطعإ يف مهاضر نعو «تاقدصلا يف لوسرلا مهزمل

 .قح ي ميركلا لوسرلا هلعفي ام نأ نيبيل ؛تاقدصلا فراصم ركذ ءمهيلع در

 عفر ٠۴/١. يدمآلل ماكحإلا 599/١. ىفصتسملا 894/١". ينيوجلل ناهربلا :رظناو
 رحبلا .570/؟ رصتخملا نايب . ۱۷١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5/ا// بجاحلا

 يربطلل نايبلا عماج ٠/۲. عماسملا فينشت .0/؟ تومحرلا حتاوف .501/ طيحملا
 778/٠١. روشاع نبال لا ريرحتلا ٠
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 ْموُهْفَمْلاَو قوطنملا ©

 . ٍقطْنلا لحم يف 1 هم لد :وهو ٌقوطْنَم :

 , “طلا لَم يف 5 : ْيَأ «هفالخب e ومَمْلاَو

 ملكت ىنعمب «قطن نم ذوخأم وهو .ظوفلملا ىنعمب لوعفم مسا :ةغل قوطنملا

 هب قطن يذلا مالكلا :وه قوطنملاف .ناعمو يفورح ىلع همالك لمتشاو .توصب

 .هب ظفلتو ملكتملا

 «عفترم توصب ملكت :اقوطنو اقطن قطني قطن» :۲۹/۳ طيحملا سوماقلا يف ءاج
 .ها . «يناعملا اهب فرعت فورحو

 .991/؟ طيسولا مجعملا .4557/5 برعلا ناسل .598/* طيحملا سوماقلا :رظنا

 .قوطنملل ًافيرعت نييلوصألا نم نيرخأتملا روهمج هدمتعا يذلا وه اذه بجاحلا نبا فيرعت
 ىلع يلحملا حرش .57/# يدمآلل ماكحإلا : يف قوطنملل نييلوصألا تافيرعت رظنا

 .417/؟ رصتخملا نايب .484/# بجاحلا عفر .ينانبلا ةيشاح عم ۲۴١/١ عماوجلا عمج

 .٠۲ص يناعنصلل لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ ١١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 IN تومحرلا حتاوف 41/١. ريرحتلا ريسيت ./؟ يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا
 داشرإ 1 ماسلا فينشت ٤۷۳/۳. رينملا بكوكلا حرش .55/؟ عماللا ءايضلا
 نسحلا ركباب ةفيلخ روتكدلل نييلوصألا جهانم 487/١. دونبلا رشن .195١ص لوحفلا
 ."۷٠ص ينيردلا يحتف روتكدلل ةيلوصألا جهانملا 041/١. صوصنلا ريسفت .57"ص

 : يأ همهف :لاقيف «ملعت :يأ «حرفك ء«-رسكلاب  َمِهَق نم ذوخأم لوعفم مسا :ّدغل موهفملا
 موهفملا قلطي امك «عماسلا نهذ يف ىنعملا لوصحو «مولعملا : يأ موهفملا ىنعمو «هملع

 .باطخلا نحل : ةقفاوملا موهفم :نويلوصألا لوقي اذهلو ؛مهفلا وهو «نحللا ىلع
 .۲۸۹ ۲۸۸ص يناجرجلل تافيرعتلا ۳٤۸۱/٩. برعلا ناسل . ۱۹۲/٤ طيحملا س وماقلا : رظنا

 ناهربلا :يف هفداري امو هطرش ىلع مهمالكو «ةقفاوملا موهفمل نييلوصألا تافيرعت رظنا
 حرش .55/# يدمآلل ماكحإلا .191/7 ىفصتسملا ."9ص عمللا .۲۹۸/۱ ينيوجلل

 ىلع دضعلا حرش .477/؟ رصتخملا نايب .485/# بجاحلا عفر .54ص لوصفلا حيقنت

 ۹٤/١. ريرجتلا ريسيت ."٠8ص ةدوسملا .اهدعب امف ٠١١/١ ةدعلا 5 00
 عمج ىلع يلحملا حرش .؟88ص يناجرجلل تافيرعتلا 414/١. تومحرلا حت
 رحبلا .19/؟ يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا .ينانبلا ةيشاح عم ١ مربا

 لوحفلا داشرإ .441/# رينملا بكوكلا حرش 41١/١". عماسملا فينشت ۷/٤. طيحملا

 ."١؟ص ينيردلا يحتف روتكدلل ةيلوصألا جهانملا ۸۸/١. دونبلا رشن .195١ص

 -نم موهفملاو قوطنملا لعج ثيح ىمادقلا لوصألا ةمئأ بجاحلا نبا خيشلا فلاخ
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 9 3 وود 2. مم ت لل ساد ل 0 ت 4-00 م
 «هفالخب «حيرصلا ريعو .هل ظفللا عضو ام . وهو ۰ حيرص لوالاو

 . هع ُمَرْلَي ام :ّوُهَو

 .لولدملا فاصوأ نم امهنأ يف مهتارابع ةحارص عم ءةلالدلا فاصوأ =

 ريرقتلا #/51١. يدمآلل ماكحإلا .191/5 ىفصتسملا ۲۹۸/١. ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 تايآلا 17١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح ٠٤١/١. ريبحتلاو
 حرش لئاسلا ةباجإ .۸٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .54 - ٠۳١/۲ تانيبلا
 - ٠ص نييلوصألا جهانم 547/١. صوصنلا ريسفت .۲۳۹ص يناعنصلل لمآلا ةغلب
35 

 .حيرص ريغو حيرص ىلإ :قوطنملل بجاحلا نبا ميسقت ىلع دري لاكشإ كانه )١(
 ىلإ قوطنملا مسق مث موهفمو قوطنم :نيمسق ىلإ لادلا ظفللا مسق دق هنأ :هلصاح

 : نيمسق
 .مازتلالاب لد ام وهو :حيرص ريغو .انمضت وأ «ةقباطم هتلالد ام وهو :حيرص

 ريغو «حيرصلا) قوطنملا يمسق لعج دقو «ثالثلا تالالدلا الإ مولعلا يف سيلو

 ةلالد يأف ءقطنلا لحم يف ال لد ام هنإ :موهفملا يف لاق مث ءاهل ةقرغتسم (حيرصلا

 .قوطنم وهف ظفللا لد ةلالد يأب ذإ ؛ديري

 ؟ يه تالالدلا ماسقأ يأ نم موهفملا ةلالد نايب :دارملاف

 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا نيدلا دعس ققحملا هبنت دق :باوجلا لصاحو
 لحم قوطنملا نم حيرصلا ريغو موهفملا نيب قرفلاو» :لاقف اذه لاكشإلل ۲

 .اذه ىلع دزي ملو .«رظن

 يف تيأر مث .لاكشإلا ليزي ام دجأ ملف لوصألا بتك يف ًاريثك ٌتثحب مث
 باوج ال هنأ ىلع لدي ام ۲۳ ۔ ۲۲/۲ يدابعلا مساق نبال تانيبلا تايآلا

 «بجاحلا نبا هب صتخا ميسقتلا اذه نإ :لاق هنإف «ميسقتلا اذه ىلع لاكشإلل
 «مامإلل ناهربلاك ةعماجلا ةربتعملا موقلا بتك نم ًاريثك تفشك دقو» :هظفلو
 ىلع ملاع جسن الو ءامهلثمب نامزلا حمسي ملو .يناعمسلا نبال عطاوقلاو
 «يزارلا رخفلا مامإلل لوصحملاو «يلازغلا مالسإلا ةجحل ىفصتسملاو ءامهلاونم

 نبا هب ديري - فنصملاو «يونسإلل هيحرشو «يواضيبلا يضاقلا ةمالعلل جاهنملاو
 الو ءيأرلا اذهل ًاضّرعت اهيف رأ ملف .يدمآلل ماكحإلاو ءامهب كيهانو  يكبسلا
 حيرص ىلإ قوطنملا ميسقت يف هعبت نمو بجاحلا نبا يأر ديري - هيلإ ةراشإ
 . ا حيرص ريغو
 ظفللا نم دافتسي ام» :هصن ام (۲۹۸/۱) ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق» :لاق مث
 نم دافتسي ام :يناثلاو «هركذب حّرصملا هب قوطنملا نم ىقلتي ام :امهدحأ :ناعون
 .حيرصتلا ةيضق ىلع هل ركذ ال ءهنع توكسم وهو ءظفللا
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 عنقي ام اليصفتو اليصأت امهيف انمدق دقو ءرهاظلاو صنلا ىلإ مسقنيف :هب قوطنملا امأف
 د ام ميسقت انلواح انأل ؛مسقلا اذه يف لمجملا جردن ملو .رظانلا

 نويلوصألا هامس يذلا وهف «هب رعشم هب قوطنملا نكلو «هب اقوطنم سيل ام امأو
 .ىهتنا “خلا ٠ .هب لئاق يعفاشلاو . مرهفملا

 حرصملا هب قوطنملا نم ا 3 قوطنملا رسفو «موهفملاو قوطنملا : :نيعون يف

 ضّرعت همالك يف سيلف ءهظفلب حرصملا ىنعملا الإ لمشي ال ريسفتلا اذه نإف هرکذب

 .هاأ .(ىرت

 تانيبلا تايآلا يف لاق مث همالك لثمب نيمرحلا مامإ ريغ مالك يدابعلا مساق نبا لقن مث.
 سيل بجاحلا نبا هلاق ام نأ يف ًاحيرص نكي مل نإ رهاظ همالكف :ةلمجلابو» : 5
 .هأ . (يدنهلاك مهضعب هيلع هعبت نإو هَل حالطصا لب ' موقلا مالك يف

 ةلالد بجاحلا نبا لعج دقوا :706 - ۲٠۳/۲ لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو
 ريغ قوطنم هنكلو :لاق قوطنملا ةلالد نم حبصلا ىلإ ةرشابملا زاوجو «ءاضتقالا

 مالكو ءامهل اميسق لب .موهفملا نم الو قوطنملا نم يدمأآلا هلعجي ملو ,مدقت امك

 .ها .«ءيشب حيرصت هيف سيل انه مامإلا

 .نيرخأتملا نم هعبت نمو بجاحلا نبا ىلع هجوتم لاكشإلا نأ نم دارملا لصح دقو
 ينبني ةياكح قوسي يتربابلا مامإلا ٌتدجو «لاكشإلا اذه لح يف قيقحتلا اذه دعبو

 .ًاضيأ لاكشإلا اذه لح اهيلع

 كل ركذأ ينأ ملعاو» :- 45/5 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - يتربابلا لاق
 ديري - فنصملا بيكرت ءوس رهظيو ء«عضوملا اذه لح اهيلع ينبني ةياكح انهاه
 يهو وحلا ءاملع ناسرف رم يف قبسلا تابصق راح يذلا - بجاحلا نبا

 أشنمو «قوطنملا نم امسق حيرصلا ريغ نوكي نأ لكشتسي تاك - هللا همحر
 ظفللا عضو ام وهو ‹حيرص .:لوألاو» :لاق هنإف .فنصملا بيكرت ءوس همهو

 لوألاو :لاقل ؛مسق هنأ نايب ناك ول هدارم نإف .«هفالخب حيرصلا ريغو .هل
 ريغو» :لاق املف .هفالخب وهو حيرص ريغو هل ظفللا عضو ام وهو ‹ حيرص

 ةلالد مسقنت اذه ىلعو .قوطنم ريغ ءرخآ مسق هنأ ىلع لد «هفالخب حيرص
 .قوطنملا فاللخ وهو «موهقمو .حيرصلا وهو «قوطنم : ماسقأ ةث ةثالث ىلإ ظفللا

 تع ريغ ماسقأ نيب ةقرفت الو .امهنم دحاو لک فاالخ ًاضيأ وهو « حيرص ريغو
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 نم برضلا وهو «موهفملا نيبو «ةراشإلاو «هيبنتلاو ءءاضتقالا وهو «حيرصلا

 لعجف .هل عضو امع جراخ ىلع ةلالد كلذ ىلع ظفللا ةلالد نأ يف «فيفأتلا

 انخيش مدق املف .فرص مكحت هل امسق موهفملاو ءقوطنملل امسق ةثالثلا ماسقألا

 نيدلا سمش «ريرحتلاو ريرقتلا جاومأب رخازلا رحبلاو ريرحنلا ةمالعلا انمامإو

 هيلإ راشملا خويشلا خيش هبتكتسا ءهلثم اسمش سمشلا ءيضت نل يذلا يناهفصألا
 عضوم ىلإ اهيف راشأ ا انخيش بتكف .عضوملا اذه ضماغ فشك يف ةلاسر
 .هللز

 رصح دارأ ول ذإ ؛رخآ امسق هل نأ ىلإ ريشي ءاركنم «حيرص لوألاو» :هلوق نأ اهنم

 ىفخي ال رهاظ كلذو .حيرصلا لوألاو :حيحصلا بيترتلا ناكل ءحيرصلا يف قوطنملا

 «نيينعمل ؛"حيرص» ىلع افوطعم ناك نإو ءافّرعم حيرصلا ريغب ءاج امنإو ءدحأ ىلع

 وهو ‹«حيرص ريغو :لوقي نأ ىلإ جاتحي ناك هنإف ؛أدتبملا كرتب راصتخالا :امهدحأ

 افرعم حيرصلا ةوق يف «حيرص» :هلوق نأ :يناثلاو .دحاو ظفل ىلع رصتقاف .هفالخب

 .ةفرعم ىنعملا يف راص «فرع اذإ هنإف .4هل ظفللا عضو ام» :هلوق وهو هفّرعت ةطساوب

 كلذو ؛ًالاح «هفالخب» :هلوق نوكيو ««حيرصلا ريغو «حيرصلا لوألاو» :لاق هنأكف

 .لخم زاجيإو «بيكرت ءوس هلك
 عنملا نم نكمت مولعب اعلضتم خويشلا خيش ناكو «ليوطت ضعب ةلاسرلا يف ناك املو
 اهيف ملكتي نأ دحأ نكمتي مل ىرخأ ةلاسر انمامإو انخيش بتكف ءاهتامدقم ضعب يف

 :هذه يهو هقبس تبثي

 .؟هرخآ ىلإ ...قوطنم :ةلالدلا» :- بجاحلا نبا ديري - رصتخملا بحاص لاق

 ليبق نم ةراشإلاو هيبنتلاو ءاضتقالا لعج هنأ ىلع لدي رصتخملا بحاص مالك
 لحم يف ظفللا هيلع لد ام :وهو «قوطنم ةلالدلا» :لاق هنأل كلذو ؛قوطنملا

 ةطساو الو «موهفملاو قوطنملا يف ةلالدلا رصح دقو .«هفالخب موهفملاو .قطنلا
 الف «هفالخو ءيشلا نيب ةطساو الو «قوطنملا فالخ هلعج موهفملا نأل ؛امهنيب

 دنع موهفملا ليبق نم تسيل ةئالثلا ماسقألاو .موهفملاو قوطنملا نيب ةطساو

 :لاق ًاضيأو .قوطنملا ليبق نم نوكي نأ نيعتف ؛ًاعطق رصتخملا بحاص

 ال ظفللا هيلع لد ام موهفملاو «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام :قوطنملا»

 ام نيبو ءقطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام نيب ةطساو الو .«قطنلا لحم يف
 .قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد

 ماسقألا نأل كلذو ؛قوطنملا ليبق نم ةئالثلا ماسقألا نوكت نأ ًاعطق مزلي ٍدئنيح
 =لدي امم نوكت وأ ءقطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد امم نوكت نأ امإ ولخت ال ةثالثلا
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 نهم او اه دهام و م6 م ماهم هاعاقو هاه اع ها هاف ها هاهه ها هاو او اهو هو واو هاو هاو هاو ها هو هافاه هاه هاو ههه هاهأاه

 ظفللا هيلع لد ام نوكت نأ زوجي الو .رصحلا ةرورضل ؛قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع

 قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد ام لك نأل ؛اموهفم ناكل الإو ءقطنلا لحم يف ال

 ةثالثلا ماسقألا نوكت الف .هدنع اعطق موهفمب تسيل ةثالثلا ماسقألا نكل «موهفم وهف

 لحم ىف ظفللا هيلع لد امم نوكت نأ نيعتف ؛قطنلا لحم يف ال ظفللا هيلع لد امم
 لحم يف ظفللا هيلع لد امم ةثالثلا ماسقألا تناك اذإو .امهنيب ةطساو ال ًاذإ ؛قطنلا
 لد امم ةئالثلا ماسقألا :اذكه سايقلا بكرن انأل ؛قوطنملا ليبق نم نوكت «قطنلا
 «قوطنم وهف قطنلا لحم ىف ظفللا هيلع لد ام لكو «قطنلا لحم يف ظفللا هيلع
 ظفللا هيلع لد ام نألف ؛ىربكلا امأو ءانيب املف ءىرغصلا امأ .قوطنم ةثالثلا ماسقألا
 يف فرعملل واسم فرعملاو «قوطنملل افّرعم رصتخملا بحاص هلعج قطنلا لحم يف
 نييواستملا دحأو .«قوطنملل واسم قطنلا لحم ىف ظفللا هيلع لد ام نوكيف .قدصلا

 ليبق نم ةئالثلا ماسقألا نأ تبث نإ نذإف ءرخآلا هيلع قدص ام. لك ىلع قداص
 حيرص لك نأل ؛حيرصلا نم معأ قوطنملا نوكي نأ مزلي ٍفئنيحو .هدنع قوطنملا

 معأ قوطنملا ناك اذإو .حيرصلا ريغ ماسقأ نم اهنوك ةرورض حيرصب تسيلو «قوطنم
 هل ًامسق امهنم دحاو لكو «حيرص ريغو حيرص ىلإ امسقنم نوكي «حيرصلا نم
 .معأ تحت نيصخأ امهنوك ةرورض ؛رخآلل ًاميسقو

 هنأل كلذو ؛هدنع يمازتلا لولدم وأ ءينمضت لولدم وأ «يقباطم لولدم امإ قوطنملاو

 ءظفللا هل عضو ام حيرصلا لعجو .حيرص ريغو حيرص :نيمسق ىلع قوطنملا لعج

 .يقباطم لولدم حيرصلاف ءيقباطم لولدم ظفللا هل عضو ام لكو

 لولدم ءهل ظفللا عضو امع مزل امو «هل ظفللا عضو امع مزل ام حيرصلا ريغ لعجو

 لوألاو .هنع جراخ وأ هل ظفللا عضو اميف لخاد امإ هنأل ؛يمازتلا لولدم وأ «ينمضت

 .يمازتلا لولدم امإو «ينمضت لولدم امإ حيرصلا ريغف .يمازتلا يناثلاو «ينمضت لولدم

 كلذو ؛هفالخب موهفملا لعجو «قوطنملا ليبق نم ةثالثلا ماسقألا لعج دعبتسي الو

 ءّىّنِإ ليلد كلذ ىلع لدي يذلاو ءموهفملا نم برقأ ظفللا نم اهمهف ماسقألا نأل
 دنع موهفملا ىلع ةمدقتم ةثالثلا ماسقألا اولعج مهنألف ؛ينإلا ليلدلا امأ .ّيّمَل ليلدو
 لحم يف ال ظفللا هيلع لد .امم ةثالثلا ماسقألا نإف ؛يمللا ليلدلا امأو .ضراعتلا

 ىبعم ام :ليق نإف .موهفملا نع ةثالثلا ماسقألا ميدقتل ؛ىضتقملا وه اذهو .قطنلا .

 هيلع لد ام :موهفملاو .قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد امم ةثالثلا ماسقألا :مهلوق
 .قطنلا لحم يف ال ظفللا

 هيلع لدي لولدملا نأ :قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد ام :مهلوق ىنعم نأب بيجأ

 .هب قطن ام ريغ يف ال ءهب قطن اميف ظفللا
 -قتعأ» :لئاقلا لوق ًالثم .هنع تكس اميف لب ءهب قطن اميف ال ظفللا هيلع لد موهفملاف

۹۸ 
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 : ّلْئِم ""”«ءاَضِتْقا

 منغلا ةمئاس يف : هلوقو ءهب قطن يذلا دبعلا ةيكلم ىلع لدي «فلأ ىلع ينع كدبع =

 يف لب ءمنغلا ةمئاس وهو «هب قطن اميف ال نكل «ةاكزلا بوجو مدع ىلع لدي «ةاكز
 (فأ امهل لقت الف# : :ىلاعت هلوقو .اهنع توكسملا ةفولعملا وهو هب قطن ام ريغ
 يف تسيل ةقفاوملا قيرطب ةموهفملا ةمرحلاف .برضلا ةمرح ىلع لدي ۴ : ءارسإلا]
 اذه ىلعو .برضلا وهو «هنع توكسم لحم يف لب «فألا وه يذلا قطنلا لحم
 ةكرابملا هظافلأ نمايمب ًاكربت ؛اهنيعب اهتلقن دقو .ةلاسرلا تهتنا .ماسقألا رئاس يف هريرقت
 .مها .«هعجضم هللا درب

 ريرقتلا #/1١1. يدمآلل ماكحإلا ۱۹١/١. ىفصتسملا .۲۹۸/۱ ينيوجلل ناهربلا :رظناو
 تايآلا ۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا ةيشاح ٠٤١/١. ريبحتلاو
 ةغلب حرش لئاسلا ةباجإ ."08ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .۲۴ - ٠۳١/۲ تانيبلا
 - ٠ص نييلوصألا جهانم 047/١. صوصنلا ريسفت .541 - ۲۳۹ص يناعنصلل لمآلا
53 

 ةرورض نم نوكي نكلو «هب ًاقوطنم نوكي الو ءظفللا دنع مهفي ام وهو :ءاضتقالا )١(
 ال هنأ وأ ؛هب الإ ًاقداص ملكتملا نوكي نأ نكمي ال هنإ ثيح نم امإ «هب قوطنملا
 .ماسقأ ةثالث هذهف .هب الإ ًاعرش هتوبث عنتمي هنأ وأ ءهب الإ القع هب ظوفلملا تبثي
 بجاحلا عفر 171١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .51/ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .507/؟ لوسلا ةياهن .198/؟ ةهزنلا عم ةضورلا ٤۳۳/١. رصتخملا نايب . 6
 ةباجإ .414/# رينملا بكوكلا حرش ١977/1. ريرحتلا ريسيت ٤٠١/١. تومحرلا حتاوف
 رحبلا .”9٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .4"5ص لمآلا ةغلب حرش لئاسلا
 .١١٠ص لوحفلا داشرإ ۳۳۸/١. عماسملا فينشت .5/4 طيحملا

 عمج بهذو ءروهمجلا لوق وه ءاضتقا ةلالد لكلا ةيمست نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اممو
 يف يسخرسلاو ءرارسألا فشك عم 1١٠١ 1 هلوصأ يف يودزبلاك ةيفنحلا نم
 يف يدنقرمسلاو 2551/١ حيقنتلا حرش حيضوتلا يف ةعيرشلا ردصو ٠۲٤۸/١ هلوصأ
 وأ ًافوذحم ىقابلا َىّمُسو .طقف ثلاثلا وه ىضتقملا نأ ىلإ ١٠٠ص لوصألا نازيم
 0 .ًارمضم
 ديري  ففنصملا مهفلاخو» ٠١١/١: رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع لاق
 مسا اوقلطأف كلذ يف نازيملا بحاصو «مالسإلا ردصو ءةمئألا سمشو «- يودزبلا
 دحاو ًامسق هءارو ام اولعجو ءطقف ًاعرش مالكلا ةحصل ؛رمضأ ام ىلع ىضتقملا
 .ها .«ًارمضم وأ ًافوذحم هومسو
 = ؛هلاح نع مالكلا رهاظ ريغتي ال ىضتقملا نأب ؛ىضتقملاو فوذحملا نيب اوقرفو
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 :ىلاعت هلوقك فوذحملا فالخب ءهلبق ناك امك ىقبي لب ءهب حيرصتلا دنع هبارعإو
 1۲/١. يدمآلل ماكحإلا ۱۸١/١. ىفصتسملا :رظناو ۸١[. :فسوي] (ةيرقلا لأساو»
 ۲٤۸/١. يسخرسلا لوصأ 175١. - ۱۱۹/۷ يراخبلل رارسألا فشك

 تايآلا .40 ١ص لوصألا نازيم 551/١. حيقنتلا حرش حيضوتلا 41/١. ريرحتلا ريسيت
 لوحفلا داشرإ 9/١". عماسملا فينشت ٤۷٥/۳. رينملا بكوكلا حرش .۱۷/۲ تانيبلا

 . ۹٣۱ص

 .ال 4" ١٤۷ص يضتقملا :ةلأسم يف هجيرخت قبس
 يتمأ نع عضو هللا نإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك ملكتملا قدص ةرورضل ىضتقملا

 رذعتل ؛ةذخاؤملا وأ مكحلا ريدقت نم دب ال هنإف ««هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا

 .ناعقاو امهنإف .هتقيقح ىلع هلمح
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .477/1 رصتخملا نايب .488/" بجاحلا عفر :رظنا
 .۳۳۹ ۔ ۳۳۸/۱ عماسملا فينشت ٤۷٤/۳. رينملا بكوكلا حرش . 77/7

 اهيف انلبقأ يتلا ريعلاو اهيف انك يتلا ةيرقلا لأساو» :اهمامتو .67 :ةيآلا فسوي ةروس

 .(نوقداصل انإو
 «نوقداصل انإو اهيف انلبقأ يتلا ريعلاو اهيف انك يتلا ةيرقلا لأساو» :ىلاعت هلوق

 كلذ حصي مل كلذ رّدقُي مل ول ذإ ؛ريعلا لهأو ءةيرقلا لهأ يأ :[87 :فسوي]

 .نالأسُي ال ريعلاو ةيرقلا ذإ ؛ًالقع
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .7/1*4 رصتخملا نايب .488/“ بجاحلا عفر :رظنا

 نآرقلا ماكحأل غماجلا .۳۴۹/۱ عماسملا فينشت ٤۷٤/۳. رينملا بكوكلا حرش .,

 حرش لئاسلا ةباجإ 40/١. ريونتلاو ريرحتلا .40/ فاشكلا ريسفت .145/4 يبطرقلل

 ٠۷/١. تانيبلا تايآلا .5"هص لمآلا ةغلب

 ؛هل هجو ال «فلأ ىلع» :هلوقب دييقتلاو» : 488/* بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .هيلع قتعو «ىعدتسملا كلم يف لخد «هنع هقتعأف «(ينع كدبع قتعأ» :لاق ول هنإف

 .ها .«ًاضوع ركذي مل نإو

 مزلي ام ىلع (ةيعرشلا وأ ءةيلقعلا ةحصلا وأ .«قدصلا) ةثالثلا هذه دحأ فقوتي مل نإو

 ليلعتل مكحلا كلذ نكي مل ول مكحب هب ظوفلملا نرتقاو ءظفللا هل عضو امع

 -يف عقاوملا ربخ :هلاثم .«ءاميإو هيبنت» ف عراشلا نم اديعب هب نايتإلا ناك ءهب ظوفلملا

۳۰ 
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 .َكِلُذ رک [ب/ه5] / يضتقت و َةَعَلاَبُمْلا ن

 وتعأ» :ِلكي لاقف ءناضمر يف يلهأ تعقاو» :هجام نبا دنع هظفلو «ناضمر راهن

 ؛قاتعإلا باجيإ هيلع ناضمر راهن يف عامجلا نكي مل ولف ء[ةتسلا هجرخأ] «ةبقر
 .عراشلا ةحاصف نع أديعب نارتقالا كلذ ناكل
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤/١. رصتخملا نايب .484/“ بجاحلا عفر :رظنا
 2197 ص لمآلا ةغلب حرش لئاسلا ةباجإ ٤۷۷/١. رينملا بكوكلا حرش 0

 .656١ص لوحفلا داشرإ ٥

 باب نم ةلعلا كلاسم يف ًالصفم - ىلاعت هّللا ءاش نإ كلذ ىلع مالكلا يتأيس
 .سايقلا

 نم دوصقملاب وه سيل رمأ ىلع لدو ءرامضإ ىلع قدصلا وأ ةحصلا فقوتت مل نإو
 .«ةراشإل هيلع ظفللا ةلالد يمسف «هعباوت نم عقو هنكلو «هب ربع يذلا يلصألا ظفللا

 نايب .444/# بجاحلا عفر .57/ يدمآلل ماكحإلا 188/١. ىفصتسملا :رظنا
 لوصأ نع رارسألا فشك 1۷۲/١. رصتخملا ىلع دضعلا ا 4 رصتخملا
 ةغلب حرش لئاسلا ةباجإ ۱۸/١. تانيبلا تايآلا ۸۷/١. ريرحتلا ريسيت ٠۸/١. يودزبلا

 .66١ص لوحفلا داشرإ 40/١". عماسملا فينشت .۲۳۷ص لمآلا

 . «اهرهد» لدب (اهرمع» أ : يف

 يف وأ ىحضأ يف ويي هللا لوسر جرخ» :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبأ نع
 رثكأ ٌنكْببِرأ ينإف «نقّدصت ءاسنلا رشعم اي» :لاقف ءاسنلا ىلع رمف «ىلصملا ىلإ رطف
 تيأر ام .ةريشعلا نرفكتو «نعللا نرثكت» :لاق ؟ هللا لوسر اي مبو :نلقف .«رانلا لهأ
 اننيد ناصقن امو :نلق .«نهادحإ نم مزاحلا لجرلا ُبْلِل بهذا نيدو لقع تاصقان نم
 :نلق «؟ لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملا ةداهش سيلأ» :لاق ؟ هللا لوسر اي انلقعو
 :نلق :؟مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلا .اهلقع ناصقن نم كلذف» :لاق ءىلب
 .«اهنيد ناصقن نم كلذف» :لاق .ىلب

 ۷۸/١« موصلا ضئاحلا كرت (5) باب «ضيحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ظفللا اذهب
 باتک يفو 9/9 ةالصلاو موصلا كرتت ضئاحلا )٤١( باب .موصلا باتك يفو

 1١67. #8 ةأرملا ةداهش )١7( باب «تاداهشلا

 ترض
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 ees َكِلَذَكَو ن يماَع

 ثيدح خلإ ...تاعاطلا صقنب ناميإلا ناصقن باب «ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو =
 : .ةالإ١ )۸*(

 ىف  بجاحلا نبا ديري  هلوق امأو» ٠١": ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 يف هرأ ملف «ىلصت ال اهرهد رطش .نهادحإ ثكمت» :لاق ءوه هذروأ يذلا ثيدحلا

 .ها .«اهريغ الو «ةتسلا بتكلا نم ءيش

 .ها .«قايسلا اذهب هرأ مل» :(ب/87١ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 قيقد نب نيدلا يقت مالسإلا خيش لقنو» : ٤۸۹/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 نم ءيش يف هدجأ ملف هتعبتت» :لاق هنأ يقهيبلا ظفاحلا نع «ماملإلا» هباتك يف ديعلا
 . (ثيدحلا بتك

 باتك يف هيلع هدامتعا يف بيطلا يبأ يضاقلا نم بجعتيو :- يكبسلا نبا يأ تلق
 .ثيدحلاب هتفرعم عم رهطلا لقأ .ىلع لالدتسالا يف «جاهنملا»
 لاقو .«تكنلا» باتك يف هركذي مل ثيح يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هذيملت داجأ دقو
 مالك ىلع فقو قاحسإ ابأ خيشلا لعلو .«هقفلا بتك يف الإ هرأ مل» :«بذهملا» يف
 .ىقهيبلا

 يبأ نبال نئسلا باتك ىلإ هازع ىلعي ابأ يضاقلا نأ ةلبانحلا بتك ضعب يف تيأرو
 .ها .(ةدئاف هذهو «متاح

 ٌتركذ» : 488/7 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا مامإلا لاقو
 .ها .(««زيربإلا بهذلا» يف هلصأ

 يهو .؟نيماع يف هلاصفو :هلوق عم ارهش نوثالث هلوق عم هلاصفو هلمحو» ش :ةرابع )1١(

 نوثالثاو «هلاصفو هلمحو» نيب «هلوق عم» ةملك فاضأ خسانلا نأل ؛ةشوشم ةرابع
 يف هلاصفو» :هلوق عم «ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو# :ةحيحصلا ةرابعلاو .«ارهش
 .(نیماع

 ٠١. :ةيآلا فاقحألا ةروس (۲)

 .«هلوق» ةدايزب .«هلوق عم» أ :يف (۳)

 )٤( :ةيآلا نامقل ةروس ٠١.

 يف هلاصفو» :هلوق عم ١4[ :فاقحألا] (ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو# :ىلاعت هلوق ()
 اذه نأ كش الو .رهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ ىلع لدي هنإف ١[. :نامقل] (نيماع
 قح نايب وه ىلوألا ةيآلا يف دوصقملا امنإو «نيتيآلا يف دوصقملا وه سيل دافتسملا
 نايب ةيناثلا ةيآلا يف دوصقملاو ءعاضرلاو لمحلا يف بعتلا نم هيساقت امو «ةدلاولا
 -عفر .57/ يدمآلل ماكحإلا :رظنا .كش الب هل مزال اذه نكلو ءعاضرلا ةدم رثكأ
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 حاَبضإلا ُراَوج هم ْمَرْلَي مياس ىلِإ] ْتْقَرلا مايَضلا لِ ْمُكَل لجأ
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 حرش ۷١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠/۲. رصتخملا نايب ٤۹۱/۳. بجاجلا
 فاشكلا ريسفت ۱۹۳/٠١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا /٤۷٩. رينملا بكوكلا

 ىف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ ."0/55 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا
 ٠ .١٤٠ص ءاهقفلا فالتخا
 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ١١١/۲. رصتخملا ىلع:دضعلا حرشو .478/؟ رصتخملا نايبو ۰٤۸۸/۳ بجاحلا
 ١185. :ةيالا ةرقبلا ةروس

 .«هلوق» ةدايزب .«هلوق ىلإ ش : يف

 نه مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ# :اهمامتو 1۸١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس -
 افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع نهل سابل متنأو مكل سابل
 طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نآلاف مكنع
 متنأو نهورشابت الو ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا
 مهلعل سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك اهوبرقت الف هللا دودح كلت دجاسملا يف نوفكاع
 .«نوقتي
 نهل سابل متنأو مكل سابل نه مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ» :ىلاعت هلوق
 ام اوغتباو نهورشاب نآلاف مكنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ هللا ملع
 نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتك
 كلت دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا
 .[185 :ةرقبلا] (نوقتي مهلعل سانلل هتايآ هللا نيبي كلذك اهوبرقت الف هللا دودح
 يف تاجوزلاب عاتمتسالاو برشلاو لكألا ةحابإ ىلع هترابعب لدي ينآرقلا صنلا اذهف
 نم نأ ىلع هتراشإب لديو .قداصلا رجفلا عولط ىلإ ناضمر يلايل نم ليللا عيمج
 نهورشاب نآلاف# :لاق ىلاعت هللا نأل ؛حيحص مويلا كلذ يف هموصف ابنج حبصأ
 طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو مكل هللا بتك ام اوغتباو
 احابم لاصتالا ناك اذإف ١187[. :ةرقبلا] «*ليللا ىلإ مايصلا اومتأ مث رجفلا نم دوسالا
 دعب نوكي لاستغالا نأل ؛بنج وهو رجفلا هيلع علطي دقف ءليللا ءازجأ عيمج يف
 هذه لثم يف حيحص هنأب مايصلا ىلع مكحي نأ كلذ نم مزليف ؛ةلاحم ال رجفلا عولط
 هقف نم يطعأ امب ؛امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع انديس همهف مكحلا اذهو ةلاحلا
 يف يشكرزلا لقتو 1940/١. نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا هنع هلقن امك نيدلا يف
 اذه نأ ٤۷۷/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ٠٤١/١ عماسملا فينشت
 .(ه۱۱۸ :لیقو «هھه۸ ت) يظرقلا بعك نب دمحم نع يكحم طابنتسالا
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 حرش 1/1 رصتخملا نايب .491/* بجاحلا عفر .5؟/" يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 نآرقلا ماكحأ */495  ٤۷۷. رينملا بكوكلا حرش .177/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 ماكحألا تايآ ريسفت ۲٠/۲". يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .48 44/١ يبرعلا نبال

 يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ ۲۲/١. ينوباصلل نايبلا عئاور 88/١. سياسلل
 15 ص ءاهقفلا فالتخا

 : نيمسق ىلإ مسقنت ت موهفملا ةلالد

 نارمل موهفم :امهلوأ

 ‹«باطخلا موهفم مسا لوألا ىلع كروف نب ركب وبأ قلطأ دقو .ةفلاخملا موهفم : يناثلا

 .باطخلا ليلد يناثلا ىلعو

 يف كروف نب ركب وبأ ذاتسألا ركذو» 544/١: ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 وهف «ةقفاوملا ىلع لد ام» :لاقف موهفملا يمسق د نيب ايظفل الصف هتاعومجم

 ليلد ىمسي يذلا وهف «ةفلاخملا ىلع لد امو «باطخلا موهفم ىمسي يذلا

 .ها .«بيرق بيقلت ىلإ عجار اذهو .«باطخلا

 .امكحلا يف» لدب ةمكحلل» أ : يف

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«ىوحف» لدب «اوحف» ش : يف
 كلذو .ةقفاوملا موهفم وهو «دحاو ىمسمل نامسا بجاحلا نبا دنع نحللاو ىوحفلا

 لوصأ يف لوصولا جاهنم» بحاصك نيملكتملا نم ًاضيأ ةيديزلا ءاملع هيلع ىرج ام
 يناعنصلل لمآلا ةغلب حرش لئاسلا ةباجإ :رظناو .«ةيؤلؤللا لوصفلا» بحاصو «ةيديزلا
 .74 ١ص

 مكحلاب ىلوأ ناك نإ هنع توكسملا نأ 445/* بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ىريو

 .باطخلا نحل وهف هل ايواسم ناك نإو .باطخلا ىوحف : موهفملا يمس قوطنملا نم
 ««باطخلا ىوحف» ب ةقفاوملا موهفم ةيمست امأو» :445/“ بجاحلا عفر يف لاق

 .انباحصأ ضعبل ةقيرطف «باطخلا نحل»و

 اذهو .ىوقأ ىلع لد ام :ىوحفلاو ءهلثم ىلع لد ام : باطخلا نحل : : مهنم نورخآ لاقو

 هنأل ؛نّيه ةيمستلا يف رمألاو «مكحلا نود ةيمستلا يف نوقرفي مهنأ ىلإ كدشري

 = «باطخلا ىوحفل الوانتم ةقفاوملا موهفم نكيلف «لوقلا اذه اندنع نسحألاو «يحالطصا
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 .ها .«يواسملا وهو «باطخلا نحلو .ىلوأ هيف توكسملا يف مكحلا ناك ام وهو

 هاضترا ام اذهو .هل ناميسق ال «ةقفاوملا موهفمل نامسق نحللاو ىوحفلاف اذه ىلعو
 .66١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا

 :نيهجو باطخلا نحلو باطخلا ىوحف نيب قرفلا يف ينايورلاو يدرواملا ىكح دقو

 .ظفللا يف حال ام :نحللاو «ظفللا هيلع هبن ام :ىوحفلا نأ  امهدحأ

 .هلثم ىلع لد ام :نحللاو ءهنم ىوقأ وه ام ىلع لد ام :ىوحفلا نأ - يناثلاو

 ام :باطخلا ىوحف نأ» :لافقلا نع ١١٠ص لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا ىكح دقو

 .«دارملا ريغ ىلع الاحم نوكي ام :نحللاو «طقسملا ىلع رهظملا لد
 ام رادقم ىلع اهيف فالتخالا ىنب ىتلا ةيحالطصالا رومألا نم  ىرت امك هلك اذهو
 .عرشلا ناسل يه يتلا ةيبرعلا ةغللا ىلع هحلطصم قابطنا نم حالطصالا بحاص ىري
 ."7/* يدمآلل ماكحإلا ٠۹۱/۲. ىفصتسملا .121؟/١ ةدعلا .۲۹۸/۱ ناهربلا :رظناو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .440/؟ رصتخملا نايب .445 #/491  بجاحلا عفر
 لئاسلا ةباجإ 41/١". عماسملا فينشت #/48١. رينملا بكوكلا حرش .25

 ةيلوصألا جهانملا ١65. 5ص لوحفلا داشرإ 198/١. سمشلا ةعلط حرش .١54ص

 ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ 507/١. صوصنلا ريسفت ."1٠ص ينيردلا يحتفل
 .47١”ص ءاهقفلا فالتخا يف

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .1097/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۴۷/١ رصتخملا نايبو ٤۹۲/۳ بجاحلا

 الفظ :اذكه أرقُت ةميركلا ةيآلا نأل ؛اعطق أطخ وهو .«الف» لدب «الو» ش ءأ :ىف
 .[۲۳ :ءارسإلا] (فأ امهل لقت
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲۳ :ةيآلا ءارسإلا ةروس

 وهو «ففأتلا ميرحت نم ملع ء[۲۳ :ءارسإلا] «فأ امهل لقت الف# :ىلاعت هلوق

 موهفملا ءاذيإلا ىنعم يف امهكارتشال ؛هنع توكسملا وهو «برضلا ميرحت «قوطنملا

 .ميرحتلاب ىلوأ برضلا نإ لب ««فأ» ظفل نم
 نايب .447/ بجاحلا عفر .1۳/۳ يدمآلل ماكحإلا 00/١". ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 .547/# رينملا بكوكلا حرش .۱۷۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .٠45/؟ رصتخملا

 ريسفت 594/١. سمشلا ةعلط حرش .۲٤۲ص لئاسلا ةباجإ 47/١". عماسملا فينشت

 جهانملا ۷٠/٠١. ريونتلاو ريرحتلا ريسفت ."8ص بغارلا تادرفم #/١176. فاشكلا
 ىف ةيلوصألا دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ 5١18/١. صوصنلا ريسفت ."8١ص ةيلوصألا
 ١4. ١ ١ ص ءاهقفلا فالتخا
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 نإو) :ىلاعت هلوق هنمو هلقثو ءيشلا نزو وهو .ليقاثم هعمج «نوکسف رسكب' :ُلاَقْنِمْلا

 ٤١[. :ءايبنألا] «نيبساح انب ىَفَكو اهب انيتأ لدرخ نم ةبح لاقثم ناك

 ءايشألا نزول لاقثملا نع بهذلا نزول لاقثملا فلتخيو «نزولا تادحو نم لاقثملاو

 .ىرخألا

 .ًامارغ 4 274 = ةبح ۷۲ = بهذلا لاقثم

 : .ًامارغ 4 ٠« = ةبح 8١ = ىرخألا ءايشألا لاقثم

 هقفلا .508-- ۲۰٥۳/۱ يواضرقلا خيشلل ةاكزلا هقف .4٠4ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا
 ۷٥۹/۲. هتلدأو يمالسإلا

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ٤۳۸/۲. رصتخملا

 أ :نم ةطقاس «لاقثم» ةظفل

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .175/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .447/# بجاحلا

 لاقثم لمعي نمو هري ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف :اهمامتو .۸ :ةيآلا ةلزلزلا ةروس
 .[4 ۸ :ةلزلزلا] «هري ارش ةرذ

 يواضيبلل ليزنتلا راونأ .549/6 فاشكلا ريسفت ١77/6٠. يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 يناعملا حور .197/4 نيلالجلا ىلع يواصلا ."49/9 ريثك نبا ريسفت .6807ص

 49454/٠. ريونتلاو ريرحتلا .5814/4 يبلاعثلل ناسحلا رهاوجلا .١5؟/٠8 يسولألل

 .نامزألاو راطقألا فالتخاب ةفلتخم نزو ةدحو «ريطانق هعمج «نوكسف رسكب :راطنقلا

 لاوقأ ًاميدق هريدقت يف دروو .لطر ةئام يواسي ماشلا دالب يفو ءرصم يف مويلا وهو

 : اهنم
 .هنع هللا يضر لبج نب ذاعم انديس نع يورملا وهو «ةيقوأ - 17٠١

 ٠١٠٠١ وأ ءارانيد ١١٠١ تراص مث ءرانيد ٠٠٠١ يأ ءملسملا ةيد رادقم :ليقو -
 .امهرد

 ۷٠٠ :ليقو .بهذلا نم لطر ٠٠١ وأ ءمهرد فلأ 4١ :ليقو .ًالطر ١٠١ :ليقو -

 .كلذ ريغ ليقو .افلأ

 IAF ريونتلاو ريرحتلا .18/؟ ريثك نب ريسفت ٠/4". نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 .١۴۷ص ءاهقفلا ةغل مجعم .441/7 رصتخملا نايب

 3/5 :ةيآلا نارمع لآ ة ةروس

 ليغ



 . یو 1 ِهِرْيَغ يف ناک كِلَدلَق ؛ ىلا هيبت وه "ي كيّلإ هذ هدّوُي ال3 : :ْنِم

 اق مت ْنِمَو ؛ٍتوكُسَملا ىف ةبَساَم دش أو ٠ ًبْعَمْلا ِةَقِرْعَمِب َفَرْعُيَو ر
(Drosس ل ,  

 . يلج سايق وه : مْوَق

 )١( :ةيآلا نارمع لآ ةروس ۷٤.

 ) )۲هنمات نا نم مهنمو كيلإ هدوي راطنقب هنمات نا نم باتكلا لها نمو# :ىلاعت هلوق

(۳) 

 نييمالا يف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذ امئاق هيلع تمد ام الإ كيلإ هدوي ال رانيدب

 نم لوألا رطشلاف ۷٤[. :نارمع لآ] (نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو ليبس
 اقيرف نأ ىلع لدي .«كيلإ هدوي راطنقب هنمات نا نم باتكلا لها نمو# :ةميركلا ةيآلا

 .هيدؤي هنإف ءراطنق ىلع نمتئا ول هنأ دح ىلإ ةنامألاب فصتي باتكلا لهأ نم

 ام ناك ول قيرفلا اذه نأ :ةغللاب ةفرعملا درجمبو «ىلوألا قيرطب كلذ نم مهفيو

 ليلقلا يف وهف ءريثكلا يف ًانيمأ نوكي نم نأل ؛هيدؤي هنإف ءراطنقلا نم لقأ هيلع نمتتا
 ٠ ٠ .ىلوألاب نيمأ
 تمد ام الإ كيلإ هدوي ال رانيدب هنمات نا نم مهنمو# : ةميركلا ةيآلا نم يناثلا رطشلاو

 مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو ليبس نييمالا يف انيلع سيل اولاق مهنأب كلذ امئاق هيلع

 ول هنإ ىتح «ةنايخلاب مستي مهسفنأ باتكلا لهأ نم رخآ ًاقيرف نأ ىلع لدي .«نوملعي
 .هنمتئا نم ىلإ هيدؤي ال هنإف رانيد ىلع نمتئا

 رثكأ وه ام ىلع نمتئا ول رانيدلا ةنامأ يدؤي ال يذلا قيرفلا اذه نأ كلذ نم مهفيو

 «ليلقلا يف ةنايخلا هتمس نم نأل ؛ىلوألا قيرطب هيلع هنمتئا نم ىلإ هيدؤي ال رانيد نم

 .ىلوألاب ريثكلا يف نئاخ وهف
 تناك نإو - هتنامأ يدؤي يذلا نيمألا مهيف باتكلا لهأ نأ :ةيآلا ىنعم نوكي اذكهو

 ناك نمو «- ًاريقح ناك نإو هيلع نمتئا ام يدؤي ال يذلا نئاخلا مهيفو «- ةريثك

 يف وهف «ليلقلا يف انئاخ ناك نمو ءىلوألاب نيمأ ليلقلا يف وهف ريثكلا يف انيمأ

 .ىلوألاب نئاخ ريثكلا
 رصتخملا نايب .595/# بجاحلا عفر .4480/؟ ةدعلا .154/# يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 ٤۸۳/۳. رينملا بكوكلا حرش .۱۷۳ ١975/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 5

 ريسفت ١١5/4. نآرقلا ماكحأل عماجلا 181/١. فاشكلا ريسفت .5475ص لئاسلا ةباجإ
 ٥۲١ ۔ ۹۱۹/۱ صوصنلا ريسفت .5868/# ريونتلاو ريرحتلا ./ه/؟ ريثك نبا

 نيمرحلا مامإو «يعفارلاو «هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا : يلج سايق هنأب لاق نممو
 رخفلاو ء(ه١٠٤ ت)يعفاشلا يشاشلا لافقلاو «يزاريشلاو «ناهرب نباو «ينيوجلا
 عمج نم سايقلا ثحبم يفو 44۷/۳ بجاحلا عفر يف يكبسلا ن نباو «يزارلا

 .ةيعفاشلا رثكأو «عماوجلا
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 «يدادغبلا دمحم وبأو «باطخلا وبأو «يناولحلاو «يزرخلا نسحلا وبأ :لاق هبو =

 .ةيكلاملا نم يرصبلا مامت وبأو «ةلبانحلا نم ىسوم يبأ نباو

 سايقلا ديري  هجولا اذه ىلع ليلدلاو» 474/١ ٠٠١: عمللا حرش يف يزاريشلا لاق

 ام ظفللا نم مهفي نأ لاحملا نمف «متشلاو برضلا لوانتي ال فيفأتلا ظفل نأ - يلجلا
 لخدي نأ زوجي الف «هيلع داز امل عوضوم ريغ ةرذلا ظفل كلذكو ءظفللا هلوانتي مل

 .ها .«ىنعملا ةهج نم امولعم كلذ نوكي نأ بجوف «هيلع

 اهنوك نم سايقلا ةلع يف فالخلا ىلإ عجار ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فالتخا ببسو
 عرفلا ةاواسم :سايقلا نأ ىلإ بهذ نمف ءطقف داهتجالاب ةتباث وأ ءداهتجالابو ةغللاب ةتباث

 ةلالدلا نإ :لاق «داهتجالاب مأ ةغللاب ةتباث تناكأ ءاوس ءاقلطم مكحلا ةلع يف لصأل

 يف لصأل عرف ةاواسم :سايقلا نأ ىلإ بهذ نمو «سايقلاب تباث ةقفاوملا موهفم ىلع
 ىلع ةلالدلا نإ :لاق « ةغللا مهف درجمب كردت ال : يأ  ةغللاب تبثت ال مكحلا ةلع

 راشأ دقو .ةغللا مهف درجمب كردت هيف ةلعلا نأل ؛سايقلاب ال ةغللاب ةتباث ةقفاوملا موهفم

 ثيح يظفل فالخلا نأ ىلإ #07/؟ ناهربلا نم سايقلا باب يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ

 قاحلإك «مولعملا هيبنتلاو «ىوحفلا قيرط نم هب قوطنملاب هنع توكسملا قاحلإ» :لاق
 دقو .حوضولا نم ايلعلا ةجردلا نم اذهف «فيفأتلا نع يهنلاب فينعتلا عاونأو «برضلا

 نم ىقلتم وه لب ءةسيقألا ماسقأ نم ًادودعم سيل اذه نأ ىلإ نييلوصألا مظعم راص
 نمو .هانبمو هتغيص نم دافتسملاك هاوحفو ‹ظفللا هيبنت نم دافتسملاو .ظفللا نومضم

 .ها .«بيرق كلذ يف رمألاو .هب احرصم سيل هنأ هقلعتف اسايق كلذ ىمس

 :هدئاوف نمو «يونعم فالخ هنأ رهاظلاو

 .زوجي الف «ةيسايق :انلق نإو ءهب خسنلا زاج ءةيظفل هتلالد نإ :انلق اذإ انإ -

 دجو ول هنإ» :لاق هنأ يناسملتلا نبا نع ١7/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقنو -

 :انلق نإ «هنع توكسملا يف مكحلا ضيقنب رعشي عراشلا نم ظفل روصلا ضعب يف

 ىلع يلجلا سايقلا مدقي نم يأر ىلع الإ سايقلا عنتما «يلج سايق نم ذوخأم
 ىف رظنلا ىقبيو «ناظفللا ٌضَراَعَت «ةيظفللا نئارقلا وأ هيبنتلا دمتعي :انلق نإو .رهاظلا .

 ٠ .ها .«حيجرتلا تاهج
 عمللا حرش .ه١/۷۴ ينيوجلل ناهربلا .ء١٠ 8 ١؟ص يعفاشلل ةلاسرلا :رظناو

 ماكحإ .1١؟51/8 يزارلل لوصحملا 95/١". لوصألا ىلإ لوصولا .458- ١

 يسخرسلا لوصأ ."۸٤ص ةدوسملا .596/# يدمآلل ماكحإلا .581/؟ يجابلل لوصفلا

 .دعسلا ةيشاح عم 19/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 40/١. ريرحتلا ريسيت 70١

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٤٤١/١. رصتخملا نايب .545/# بجاحلا عفر

 -فينشت .50/؟ تانيبلا تايآلا .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم .7545 - ١/3
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 دق اَذَه "”ٌلْضَأَك :اًضِيَأَو .ِساّيِقْلا عرس عرس لبق “ل َكَِذب ٌمْطَمْلا :انل

 . ی اَمَل ىتغَمل ًالْؤَل :اوُلاَق .0َةَرَذ ِهِطْعُت ال١ :ُلْثِم . عْرَمْلا يف ُحِرَدْني

 اًيِعْطَق ٌنوُكَيَو .“ساَيَقْلِل يِفاَّنلا هب َلاَق َّمَن ْنِمَو همن ُهطْرَش ُهَّنَِب َبيِجْأَو

 .445 - AFF رينملا بكوكلا حرش .۹۳/۲ عماللا ءايضلا 4/١". عم =

 لا ت . ٩۹١٠ص لوحفلا داشرإ 508/١. تومحرلا حتاوف E ا

 .اهدعب امف ۳٠۳ص ينيردلا يحتفل ةيلوصألا جهانملا ٠۳۲/١. حلاص بيدأل

 ءةلبانحلا نع ليقع نبا هاكحو «دمحأ مامإلا هيلع صن ءةيظفل هتلالد نأب لوقلا )١(

 .نيملكتملا نم ةعامجو «ةيعفاشلا ضعبو ءةيكلاملاو ةيفنحلا ًاضيأ هراتخاو

 ماكحإ ."ال/١ لوصألا ىلإ لوصولا ."45ص ةدوسملا 15/١. ةدعلا :رظناو

 لوصأ .٤٠٠ص يفنحلا يشاشلا لوصأ .١55ص يجابلل ةراشإلا .518/؟ لوصفلا

 بكوكلا حرش 408/١. تومحرلا حتاوف 44/١. ريرحتلا ريسيت 541/١. يسخرسلا

 لئاسلا ةباجإ .19868ص لوحفلا داشرإ ٤۴/١". عماسملا فينشت ٤۸٤/۳. رينملا

 .7 *ص

 .«لصأف» لدب «لصأو» ش :يف (۲)

 . هب ةدايزب .ههب مكح امل» أ :يف (6)

 هنإ» :هلوق ينييارفسإلا دماح يبأ خيشلا نع 44/١" عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقن (5)

 ال ناكل .ًاسايق ناك ول هنألو ؛سايقلا وركنم هب لاق اذهلو ؛بهاذملا نم حيحصلا

 هنوكب دارملاو كلذ قايسلا نم نومهفي ةغللا لهأو . سايقلاب عرشلا دورو لبق همهفن

 .ها .«هلوانت ظفللا ال ءظفللا ىلإ دنتسم همهف نأ :ايظفل

 ءنئارقلاو قايسلا نم تمهف لهف ءةيظفل هتلالد ةقفاوملا موهفم نأب نولئاقلا فلتخا مث

 :نيلوق ىلع ؟ فرعلا نم وأ
 «يلازغلاك نييلوصألا نم نوققحملا لاق هبو .نئارقلاو قايسلا نم تمهف :لوألا لوقلا

 نم زاجم هيلع ظفللا ةلالد :اولاق .مهريغو بجاحلا نباو ءيدمآلاو «يريشقلا نباو

 يف ةعوضوم ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا ةغيص نإو ءمعألا ىلع صخألا قالطإ باب

 وه يذلا ىندألا كلذ يف مكحلا توبث وهو «نيرمألا نم بكرملا عومجملل لصألا

 .هنع توكسملا ىلعألا يف هتوبث ديكأتو ءروكذم

 ءريغ ال روكذملا يف مكحلا توبثل ةعوضوم لصألا يف تناك نإو اهنإ :يناثلا لوقلا

 هبو .اعم هنع توكسملاو روكذملا يف مكحلا توبث ىلإ اهنع اهلقن ئراطلا فرعلا نكل
 .نييلوصألا نم ةعامج لاق

 عاونأ عيمج نع يهنلا ىلإ فيفأتلا نع يهنلا نم لقنلا اوعدا مهنأب هولاق ام لصاحو

 = نم افرع - لقنلا قيرطب برضلا نع يهنلا الوانتم نوكيف ؛ ؛يفرع لقنلا اذهو «ىذألا
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 “سومغا نيِمَيْلاَو ِدْمَعْلا ٍةَراَمَك یف ٌيِعِفاَّسلا ٍلْوَقَك اّمَطَو مالا

0) 

 هلوق يف دراولا فيفأتلا ظفل نوكيف «يذؤي ام لك نع عنملا ىلإ فيفأتلا نع عنملا

 هانعم ىلإ يوغللا هانعم نع ًالوقنم [7 :ءارسإلا] 4فأ امهل لقت الف# :ىلاعت
 ًاتباث برضلا ميرحت نوكي اذه ىلعو ءىذألا عاونأ عيمج نع يهنلا وهو «يفرعلا
 قطنلا لحم يف ظفللا هيلع لد يذلا ىنعملا هّنأل ؟سايقلاب الو ءموهفملاب ال قوطنملاب
 .افرع

 : يناثلا لوقلا يف هلوق يناروكلا نع ٤۸٥/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن

 فلسلا .عامجإ عم «بير الب ةيوغللا اهيناعم يف ةلمعتسملا تادرفملا نأل ؛ لطاب هنإ»
 عرشلاب كلذ نأ يف فالخلا امنإو .لصألاب عرفلا قاحلإ ةروكذملا ةلثمألا يف نأ ىلع
 .ها .«؟ةغللاب وأ

 نايب .445/ بجاحلا عفر .۳ يدمآل ماكحإلا ۱۹٠/١. ىفصتسملا :رظناو
 - 585/7“ رينملا بكوكلا حرش ١۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤١/١. رصتخملا

 .65١ص لوحفلا داشرإ ۲٤٤. - ۲۳٤۲ص لئاسلا ةباجإ ٤٤/١". عماسملا فينشت .6

 .ًاينظ نوكي ام ىلإو ءايعطق نوكي ام ىلإ مسقني ةقفاوملا موهفم
 .بجاحلا نبا اهركذ يتلا ةلثمألاك راكنإ هيلإ قرطتي ال ام :يعطقلاو

 هّللا نإف ءدمعلا لتق ةرافك يف هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لوقك «هفالخب ينظلاو
 أطخ ًانموم لتق نمو# :لجو زع هلوقب أطخلا لتق يف ةرافكلا بجوأ ىلاعتو هناحبس
 ؛دمعلا يف ةرافكلا بوجو ىلع لد نإو اذه نإف 4١[« :ءاسنلا] 4ةنموم ةبقر ریرحتف

 أطخلا يف ةرافكلا بوجو نأب عطقن انأل ؛ةيعطق تسيل اهنأ الإ «ةذخاؤملاب ىلوأ هنأل
 نأ لجأل وه امنإ ئطخملا ىلع ىلع ةرافكلا بوجو نوكي نأ زاوجل ؛ةذخاؤملاب للعم
 الو ءأطخلا قوف دمعلا نأل ؛دمعلا يف ةرافكلا بوجو مزلي ال ذئنيحو .هبنذ رفكي
 .ىلعألا مثإلل ةعفار اهنوك «ىندأ مثإل ةعفار ةرافكلا نوك نم مزلي
 يعفاشلا مامإلا بجوأ امنإو «سومغلا نيميلا ةرافك يف يعفاشلا مامإلا لوق كلذكو
 .سومغلا ريغ نم ةرافكلاب ىلوأ اهنأ ىلإ ًارظن ؛اهيف ةرافكلا
 وه ثيح نم ةقفاوملا موهفم مكحو» :؟١/094 سمشلا ةعلط حرش يف يملاسلا لاقو
 نيذلا نإ :هلوق وحن عراشلا نم انعمس اذإ :يأ ءهلولدم يف عطقلا ديفي هنإ وه
 عاونأ نم لكألا ادع ام نأب انعطق ء[١٠ :ءاسنلا] «ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكاي
 اذإ وحن كلذو ءهب عطقلا مدع يضتقي ضراعل الإ مكحلا اذه تحت لخاد تافالتإلا

 ءىلوأ سومغلاو دمعلاف «ةرافكلا نابجوي سومغلا ريغلا نيميلاو ءأطخلا لتقلا ناك
 ةمرح كاهتناو «لتقلا نم هنع انيهن ام باكترا نع ٌرجزرلا كلذ نم دوصقملا ىنعملاو
 يفو أطخلا يف هنم دشأ سومغلا نيميلا يفو .دمعلا لتقلا يف ىنعملا اذهو «نيميلا
 -يف ةرافكلا نم دصق يذلا ىنعملا نوكي نأ ناكمإ وه انهه ضراعلاو .سومغلا ريغ
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 “باطلا َليِلَد “فلام ُهْنَع ُتوُكْسَمْلا َنوُكَي ْنَأ :ةَمَلاَخُمْلا ُموُهْفَم

 : ماَسْقَأ

 eens (ةَمصلا موهفَم هم

 نوكي نأ نكمي ذإ ؛روكذملا رجزلا ريغ وه سومغلا ريغلا نيميلاو ءأطخلا لتقلا

 ؛كلذ نالبقي ال سومغلاو دمعلاو «يفالتلاو .كرادتلا كلانه ةراقكلاب دوصقملا
 . (امهتدشل

 - ٤۹۹/۳ بجاحلا عفر ."؟8/4 جاتحملا ينغم .۱۲۸/۲ يزاريشلل 50 :رظنا
 بكوكلا حرش .177/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤۳/۲. رصتخملا نايب ٠.

 .۳۹۳/۳ هتلدأو يمالسإلا هقفلا 59894/١. سمشلا ةعلط حرش ٤۸٩/۳. رينملا

 .ةدشلا يف سماغلا ديدشلا رمألا ؛«سُمُع» هعمج ءمضف حتفب :ُسوُمَعْلا
 يضاملا ىلع فلحي نأك ءاهيف بذكلا اهبحاص دمعتي ىتلا نيميلا :سومغلا نيميلاو
 ؛كلذك تيمسو .لكألاب هملع عم «تلكأ ال هللاو :هلوقك لاحلاب هملع عم ءابذك
 .رانلا يفو مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل

 هتلدأو يمالسإلا هقفلا .""4ص ءاهقفلا ةغل مجعم .447/5 رصتخملا نايب :رظنا

is 

 ًافلاخم» ش :ةرابع

 ىفصتسملا ۲۹۸/١. ينيوجلل ناهربلا :يف ةفلاخملا موهفمل نييلوصألا تافيرعت رظنا

 ىلإ لوصولا 1۷/١. يدمآلل ماكحإلا .؟8١ص ةرصبتلا ."5ص عمللا .۳۲

 بجاحلا عفر .ه“ص لوصفلا حيقنت حرش .٤۲۹ص يجابلل ةراشإلا .””ه/١ لوصألا
 طيحملا رحبلا ۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤٤/١. رصتخملا نايب 0

 حرش 4١4/١. تومحرلا حتاوف .0/7؟ تانيبلا تايآلا 48/١. ريرحتلا ريسيت .”"/4
 .444/* رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۲٤١/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 .۷١٠ص لوحفلا داشرإ 45/١". عماسملا فينشت

 وأ هيلع لاد باطخلا نأل وأ ءباطخلا تالالد سنج نم هتلالد نأل ؛كلذب ىمس

 .باطخلا موظنم هتفلاخمل
 لئاسلا ةباجإ ٤۸۹/۳. رينملا بكوكلا حرش .570/5 يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا

 .6١الص لوحفلا داشرإ .7454ص

 توكسملل مكحلا اذه ضيقن توبث ىلع فصوب ديقملا ظفللا ةلالد وه :ةفصلا موهفم

 .فصولا كلذ هنع ىفتنا يذلا

 تانصحملا حكني نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو» :ىلاعت هلوق يف امك كلذو
 -هقوطنمب لدي هنإف ۲١[. :ءاسنلا] (تانموملا مكتايتف نم مكناميا تكلم اممف تانموملا
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 0( هَ و وير
 0 ا ”٠ طدّشلا موهفمو
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 ءامإلاب جاوزلا هل لحي ءرئارحلاب جاوزلا ىلع ةردقلا كلمي مل اذإ ملسملا نأ ىلع

 جاوزلا هيلع مرحي لاحلا هذه يف هنأ ىلع فلاخملا هموهفمب لدي امك «تانمؤملا
 .تارفاكلا ءامإلاب

 - ناميإلا وهو  قوطنملا يف مكحلا هب ديق يذلا فصولا ءافتنا كلذ يف ببسلاو

 .ةمرحلا تناكو «لحلا ىفتنا هئافتنابو ءلجلا ناك «ناميإلا فصو توبثبف

 ريرحتلا ريسفت 541/١. فاشكلا ريسفت ٠٤١/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظنا

 بجاحلا عفر ٠٠١/١. لوصفلا ماكحإ .548/# يدمآلل ماكحإلا ١5/١1/8. ريونتلاو

 ةيشاح عم ٠۷۳/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .458/؟ رصتخملا نايب .۴
 تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش دعسلا

 عماللا ءايضلا ."8/؟ تانيبلا تايآلا ٤۹۸/۳. رينملا بكوكلا حرش .ينيبرشلا
 - 51١١/١ صوصنلا ريسفت .٤٤۲ص لئاسلا ةباجإ .98١ص لوحفلا داشرإ .0٠/؟
5 

 اذه ضيقن توبث ىلع طرشب هيف مكحلا قلع يذلا ظفللا ةلالد وهو :طرشلا موهفم
 تالوأ نك نإو# :ىلاعت هلوقك كلذو .طرشلا كلذ هنع ىفتنا يذلا توكسملل مكحلا
 .[5 :قالطلا] (نهلمح نعضي ىتح نهيلع اوقفنأن لمح

 تناك اذإ - ةتوتبملا ىهو - ًانئاب ًاقالط ةقلطملل ةقفنلا بوجو ىلع هقوطنمب لدي هنإف
 ءلمحلا طرش اهيف رفوتي ال ىتلا ةتوتبملا نأ ىلع فلاخملا هموهفمب لديو ءالماح
 .قوطنملا يف مكحلا هيلع قلع يذلا طرشلا ءافتنال ؛ةقفنلا اهل بجت ال ءًالئاح نوكتف
 .- لمحلا وهو - طرشلا ءافتناب ؛- ةقفنلا وهو  مكحلا ىفتناف

 :ةميركلا ةيآلا ركذ نأ دعب «- ۲۳۴ص ينزملا رصتخم نع ًالقن  يعفاشلا مامإلا لاق
 .«لمحلا فالخب اهل ةقفن ال نأ ىلع لد لمحلاب ةقفن اهل هللا بجوأ املف»

 وهو .يوغللا وه :طرشلاب دارملا» :"9/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا لاق

 دجوي الو «هئافتناب ىمسملا يفتني امهنم دحاو لك نإف «يلقعلاو يعرشلل رياغم

 ريغ ال هيلع قلع ام دوجوب قلعملا دوجو يف الإ هرثأ ىقبي الف يوغللا امأو «هدوجوب
 ةهج نم ال «قيلعتلا لبق ناك ام ءاقب لصألا نأل وأ ءهيضتقم مدعل امإف ءهمدع امأو

 - ۲٠۱/۱ يعفاشلل نآرقلا ماكحأ ٠١8/8 - ٠١9. يعفاشلل مألا :رظنا ها .«موهفملا

 ماكحأ .7797/# يدمآلل ماكحإلا ۲٠٠١/١. ىفصتسملا .777”ص ينزملا رصتخم .۲

 ىلع دضعلا حرش ٠٤٥/١. رصتخملا نايب .501/ بجاحلا عفر ٥۲۸/١. لوصفلا

 رينملا بكوكلا حرش ۲٠۲/١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .177/5 رصتخملا
 عماللا ءايضلا .40/؟ تانيبلا تايآلا 45١/١. تومحرلا حتاوف .505 _ ۴
 2.61/١ عماسملا فينشت .۳۹ - ۳۷/٤ طيحملا رحبلا ٠٠١/١. ريرحتلا ريسيت . 5/5
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 اجور حكنت ىّنَحط :ٌلْني "اةياَعْلاَو .4لْمَح ِتآلؤأ ىك ْنِإَوط :ُلْثِم
 ا > مالا ٍدَدَعْلاَو 9ری

(1) 

(۲) 

)۳( 

 عج

 كن

 .514 ١/*5١  صوصنلا ريسفت .1509١ص لوحفلا داشرإ .؟44ص لئاسلا ةباجإ

 ريونتلاو ريرحتلا ١51/6. فاشكلا ريسفت .178/18 ۱۸٥/۳ نآرقلا ماكحأل عماجلا

 فل

 .5 :ةيآلا قالطلا ةروس

 هذه دعب توكسملل مكح ىلع ةياغب هيف مكحلا ديق يذلا صنلا ةلالد وهو :ةياغلا موهفم

 دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف# :ىلاعت هلوق كلذ لاثم .اهلبق يذلا مكحلل فلاخم ةياغلا

 ميرحت :ةميركلا ةيآلا قوطنمل حضاولا لولدملاف «[؟7+ :ةرقبلا] «هريغ ًاجوز حكنت ىتح
 .رخآ لجرب جوزتت ىتح ميرحتلا اذه رارمتساو ءاهجوز ىلع ًاثالث ةقلطملا
 .لوألا اهجوزل تلح رخآ ًاجوز تحكت اذإ ةقلطملا نأ وهف :فلاخملا ةيآلا موهفم امأ

 ٠٠۲/۴. بجاحلا عفر ٥۲۹/۲ ٠۳١. لوصفلا ماكحإ .1۷/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 عمج ىلع يلحملا خرش 1۷۴/۲١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .558/؟ رصتخملا نايب

 تايآلا 485/١. تومحرلا حتاوف .505/6 رينملا بكوكلا حرش ۲٠۲/۱. عماوجلا

 ١6/١" صوصنلا ريسفت ١١١/١. ريرحتلا ريسيت 77 عماللا ءايضلا .0١4/؟ تانيبلا

 ريونتلاو ريرحتلا 18/١. فاشكلا ريسفت “/١47. نآرقلا ماكحأل عماجلا .5117/ -

 .اهدعب امف ۲

 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲۲۸ :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 مكح توبث ىلع صوصخم ددعب هيف مكحلا ديق يذلا صنلا ةلالد وه :ددعلا موهفم

 ةينازلا» :ىلاعت هلوق كلذ لاثم .ديقلا كلذ ءافتنال ؛قوطنملا مكحل فلاخم توكسملل

 نيذلاو# :ىلاعت هلوقو ء[۲ :رونلا] (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو

 .[4 :رونلا] (ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتاي مل مث تانصحملا نومري
 موهفم قيرطب لدي نينامثب ةيناثلا يفو «ةئامب ىلوألا ةيآلا يف دلجلا بوجو دييقت نإف
 .بجي ال اهيلع ةدئازلا نأ ىلع فلاخملا

  ددعلا موهفم «ةياغلا موهفم ‹طرشلا موهفم ءةفصلا موهفم  ةعبرألا عاونألا يه هذه

 258/# ماكحإلا يف يدمآلا ناك نإو .فلاخملا موهفمل بجاحلا نبا اهركذ يتلا

 :ةرشعلا ىلإ اهالصوأ ٠٠١ ۸١٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو

 «ةياغلا موهفمو ءددعلا موهفمو ءطرشلا موهفمو .ةلعلا موهفمو «ةفصلا موهفم -

 .- ناكملا موهفمو ءنامزلا موهفمو ءلاحلا موهفمو ءرصحلا موهفمو «بقللا موهفمو
 .ةفصلا موهفم ىلإ ةعجار ةريخألا ةثالثلا لعج يناكوشلا مامإلا نأ الإ

 -بجاحلا عفر .اهدعب امف 4008 ء١٠٥٤ 2448/9 ةدعلا .58/# يدمآلل ماكحإلا :رظنا
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 .“يّةَدْلَج نينا :ُلْثِ

 . ًةَمَقاَوُم ُنوُكَيَف ءِتوُكْسَمْلا يف :ةاَواَسُم لَو ٌةيولْوَأ َرَهْظَتَألأ "”هطْرَشَو و

 .دعسلا ةيشاح عم 17/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . .448/؟ رصتخملا نايب .607# =

 ءايضلا .٠5/؟ تانيبلا تايآلا . تومحرلا حتاوف .۳ رينملا بكوكلا حرش

 نآرقلا ماكحأل عماجلا 517/١. صوصنلا ريسفت ا ريرحتلا ريسيت ١٠١/۲١. عماللا
 .188 - ۱٤١/۱۸ ريونتلاو ريرحتلا . ۴٤ _ ١١18 فاشكلا ريسفت .لالف . ۲

 15١. - ۹۸١٠ص لوحفلا داشرإ .٠56ص لئاسلا ةباجإ

 )١( :ةيآلا رونلا ةروس 4.

 .هنع توكسملل ةعجارلاو «فلاخملا موهفمب ذخألا طورش هذه (؟)

 مكحلاب ىلوأ (اهنع توكسملا) ديقلا اهيف ىفتنا يتلا ةعقاولا نوكت الأ :لوألا طرشلا (۴)

 موهفمو ةقفاوملا موهفم نيب ضراعتلا لثمي اذهو .هيف اهل ةيواسموأ ءاهب قوطنملا نم

 تباث اهب تباثلا نأل ؛ةقفاوملا موهفمب لمعلا مدقي نأ طرشلا اذه دافمو .ةفلاخملا
 :كلذ نايب .قوطنملاب

 ةموهفملا ةتلع قيرط نع هقوطنمب هسفن صنلا اهلمش دق اهنع توكسملا ةعقاولا نأ

 ؛ةيواسم لقألا ىلع وأ ءدشأو ىلوأ ةروصب صوصنملا مكحلل ةيضتقم تناكف ؛ةغل
 نع هسفن صنلا قوطنمب ةتباث اهنأل ؛ةحيرص هيف ميكحلا عراشلا ةدارإف اذه ىلعو
 .ًاموزل وأ ًانمض جتنتسم وه امم ىوقأ ًاحيرص ناك ام نأ كش الو .ةنيبلا ةلعلا قيرط

 مهنوطب يف نولكاي امنإ ًاملظ ىماتيلا لاومأ نولكاي نيذلا نإ# :ىلاعت هلوق كلذ لثم '
 لام لكأ ةمرح ىلع اهقوطنمب لدت ةميركلا ةيآلا ٠١[ | : ءاسنلا] «ريعس نولصيسو ًاران
 يف ريصقتلا نم لكألا ريغ نأ ىلع فلاخملا اهموهفمب نكلو ًاضيأ لدتو «ميتيلا

 المع ؛ًامرحم نوكي ال اقطن صنلا هلوانتي .مل امم ديدبتلا وأ .قارحإلا وأ ءظفحلا

 لثم يف ققحتم ميرحتلا ةلع نم ةغل همهف ردابتي يذلا نكل .لكألا وهو ءديقلا موهفمب

 «ةقفاوملا موهفمب اهيف ميرحتلا مكح تبثي اذه ىلعو ؛اهراثآ ثيح نم لاعفألا كلت

 ىلإ ةيمارلا عيرشتلا ةمكحل ةيامح ؛ةميركلا ةيآلا صنل يعيرشتلا قطنملا هيضتقي ام وهو

 لاعقألا فونص عيمج ميرحت ةرورضلاب يعدتسي كلذو «هتياعرو ميتيلا لام ةنايص

 اهئاوتسال ؛- ًاملظو ًاناودع وأ ءًالامهإ وأ ء«ًاريصقت  ديدبتلاو «فالتإلا ىلإ ةيضفملا

 .رثألا ثيح نم هيلع صوصنملا لكألا لعف عم ًاعيمج

 هيفنو «ميركلا يصنلا يف دراولا لكألا صوصخ ىلع ًارصاق ميرحتلا مكح لعج امأ

 ءلدعلا قطنمب ّلْخم وهف - فلاخملا موهفمب لمعلا ىضتقم وه امك - «هادع امع

 = كلذ ىلإ ميكحلا عرشملا ةدارإ هجتت نأ القع لاحملا نمو . .عيرشتلا ةمكحل م عيضمو
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 0 : لم "”ٍبّلغألا َجَرْخَم رک الو [/ه]/

 ةقفاوملا موهفمب تباثلا مكحلا اذهب لمعلا مدقي اذل ؛قالطإب هيلإ ريصملا زوجي الف =

 هيف لدعلا أدبم قثويو «هعيرشت نم ةمكحلا يمحيو «يعيرشتلا هقطنم هيضتقي يذلا

 يتلا عرشملا ةدارإل اراهظتسا ؛ةفلاخملا موهقمب تباغثلا مكحلا نم هضراعي ام ىلع

 .اعطق كلذ ىلإ تهجتا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤٥/١. رصتخملا نايب .. ۳ بجاحلا عفر :رظنا

 ةياغ ٤۸۹/۳. رينملا بكوكلا حرش ."١0ص ةدوسملا .دعسلا ةيشاح عم ۲

 .١19ص ةرهز يبأ خيشلل هقفلا لوصأ .75”ص نييلوصألا جهانم .17"ص لومأملا

 فالتخا يف ةيلوصألا دعاوقلا يف فالتخالا رثأ 4١5. ١٠٤ص ةيلوصألا حهانملا

 .178١ص ءاهقفلا

 .«جرخ الو» لدب «جرخي الأ» ش :ةرابع )١(

 يف امك كلذو .بلاغلا جرخم جرخ دق صنلا يف ديقلا ركذ نوكي الأ : يناثلا طرشلا (۲)

 مكروجح يف يتاللا مكبئابروط :ءاسنلا نم تامرحملا ركذ ىلع ءاج نيح ىلاعت هلوق

 روجح يف بئابرلا نوك بلاغلا نإف .[7" :ءاسنلا] نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم

 نوكيف «هفالخب روجحلا يف نسل يتاللا مكح نأل ال ءكلذل هب ديقف ؛ نهتاهمأ جاوزأ

 ذإ ؛مكحلل طرش ال فصولل ديكأت 4مكروجح يف يتاللا» :ركذف ؛الالح نهب جاوزلا

 نع جرخي مل «مارح اهب لوخدملا هتجوز نم هتبيبرب لجرلا جاوز نأ هيلع عمجملا نم

 هنوري ام عم ًاريس ؛ةيرهاظلا نم هعم نمو يسلدنألا يرهاظلا مزح نبا الإ كلذ

 - يهو» ۳۷۸/١: نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاق كلذلو ؛رهاظلا

 ريغ اهتتضاح رجح يف وأ «لجرلا رجح يف تناك ةمألا عامجإب ةمرحم - ةبيبرلا ينعي

 طرشب سیلو فصولل ديكأت (مكروجح يف يتاللا» :ىلاعت هلوق نأ اذهب نيبتو ءاهمأ
 نيمرحلا مامإ نأ ۲٤۸/۱ عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا ركذو ها .«مكحلل

 «موهفملا اذه رابتعاب لوقلا هنع هللا يضر كلام مامإلا نع «ةياهنلا» يف لقن ينيوجلا

 .هتيبرتو «هرجح يف تسيل اهنأل ؛جوزلا ىلع مرحت ال جوزتلا تقو ةريبكلا ةبيبرلا نأو

 .ها .«دواد نع يلازغلا هلقن دقف كلام هيلع رمتسي مل نإو اذهو» :لاق مث

 مل ًاكلام نإ - يلحملا ديري د :هلوقو» : ۳ عماللا ءايضلا يف ولولح خيشلا لاق

 .ها .«هلقن بهذملا لهأ نم ًادحأ فرعأ ال «هيلع رمتسي

 نع موهفملا اذه رابتعا نيرسفملا نم ريثكو ٠٠٤/٣ هريسفت يف ةيطع نبا ىكح دقو

 نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلا لاق .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع انديس

 امأ :يواحطلاو رذنملا نبا لاق .كلذ ةزاجإ بلاط يبأ نب ّيلع نع اوور» : 6

 = «ّيلع نع سوأ نب كلام نع ديبع نب ميهاربإ هيوار نأل ؛تبثي الف ىلع نع ثيدحلا
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 م لالا. فخ نقط ,"”4مُكِروُجُح يف يتاللا#

0) 

(۴) 

 .ها .«فالخلاو عفدلاب هوقلت دق ملعلا لهأ رثكأو فرعي ال اذه ميهاربإو
 تبثت ال «لوهجم ديبع نب ميهاربإ» :۷۲/۳ نآرقلا ماكحأ يف صاصجلا يزارلا لاقو
 .ها .؟لوبقلاب مهنم دحأ هقلتي ملو هودر ملعلا لهأ نإف كلذ عمو «ةلاقم هلثمب
 نع سوأ نب كلام ىور دقف :ليق نإف» ۳۷۸/١: نآرقلا ماكحأ يف يبرعلا نبا لاقو
 .ها .«لطاب اذه :انلق .هرجح يف نوكت ىتح مرحت ال اهنأ ّيلع

 تنب ميرحت ىلع ۲۷٥/۲ ىربكلا ةنودملاو “۴ أطوملا يف كلام مامإلا صن دقلو
 رثكأ كلذ ركنأ دقو ءال مأ رجحلا يف تناك ءاوس اهمأب لوخدلا درجمب ةجوزلا
 ماكحأو ۳۴/۲ دهتجملا ةيادبو ۳١/۲ ربلادبع نبال يفاكلا :ًالثم رظنا .ةيكلاملا
 خيشلل عماللا ءايضلاو 21١7/8 نآرقلا ماكحأل عماجلاو ٠۴۷۸/١ يبرعلا نبال نآرقلا
 نع مالكلا اذه راجنلا نبا لقنو 47/١. يطيقنشلا يولعلل دونبلا رشنو ٠۹۷/۲ ولولح
 .481/ رينملا بكوكلا حرش يف ًاضيأ كلام

 دضعلا حرش .448/؟ رصتخملا نايب /٠٠۲. بجاحلا عفر :يف ةلأسملا ليصفت رظناو
 يلحملا حرش .440/ رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ١74/5 رصتخملا ىلع
 دونبلا رشن .5907ص لئاسلا ةباجإ .97/7 عماللا ءايضلا ۲٤۸/١. عماوجلا عمج ىلع

 نآرقلا ماكحأ ۳۷۸/١. يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ .۲۹٤ص ةيلوصألا جهانملا . ١
 ۲۹۹/٤. ريونتلاو ريرحتلا ريسفت ١١7/5. نآرقلا ماكحأل عماجلا ۷۲/۳ صاصجلل
 يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» :اهمامتو .؟# :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 .(نهب متلخد
 حانج الف هللا دودح اميقي ال نأ متفخ نإف# :اهمامتو .۲۲۷ :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 .(هب تدتفا اميف امهيلع

 تدتفا اميف امهيلع حانج الف هللا دودح اميقي ال نأ متفخ نإف» :ىلاعتو هناحبس هلوق

 .[۲۲۷ :ةرقبلا] ب
 - هللا دودح ةماقإ مدع نم فوخلا دنع «علخلا» ةحابإ اهقوطنمب ةميركلا ةيآلا تدافأ -
 .- فورعملاب ةرشاعملا ترذعتو ءامهنيب ةرفنلا تمكحتسا اذإ
 مكح دييقت هب ادوصقم سيل هللا دودح اميقي ال نأ متفخ نإفإ :طرشلا اذه نكل

 لاح نم عقاولا نايب ىلإ هداريإب ميكحلا عراشلا دصق لب «هيلع هقيلعت وأ ءعلُخلا
 اذه لدي الف َّمَن نمو «لاحلا هذه لثم يف عقي علخلا نأ مهرمأ نم بلاغلا ذإ ؛سانلا

 قافتاب لاح لك يف زوجي لب «فوخلا مدع دنع علخلا زاوج مدع ىلع طرشلا
 هل موهفم ال طرشلا ذإ ؛نيجوزلا
 = ةيآلا يف ءاج ام ديري - طرشلا اذهو» : ۳ ريدقلا حتف يف مامهلا نب لامكلا لاق
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 لاوس لَو ,04اهّجِلَ ِنْذِ رِئَغب 0 7ک ٍةأَرْما ميج

 ns لاه ريِدْقَت الو ةا الو

 ربتعم طرش هنأ ال كلذ ابلاغ عالتخالا ىلع ثعابلا ذإ ؛بلاغلا جرخم جرخ =
 .ها .«اهتقاشم وهو «موهفملا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .445/؟ رصتخملا نايب /٠٠۴. بجاحلا عفر :رظناو
 ريسفت ٤١١. - ١۳٤ص ةيلوصألا جهانملا ٤۹١/١. رينملا بكوكلا حرش .

 ماكحأل عماجلا .ةيانعلا عم #/١949 ريدقلا حتف ١//519. دهتجملا ةيادب 5/8/١. صوصنلا
 .اهدعب امف ٤٠۷/۲ ريونتلاو ريرحتلا ريسفت .اهدعب امف ٠۳١/۳ نآرقلا

 .«تحکن» لدب «تحكنأ» ش :ىف (؟١)

 .ش :نم ةطقاس «اهسفن» ةظفل (5)

 .4168ص لوؤملاو رهاظلا ثحبم يف هجيرخت قبس )۳

 منغلا يف له :لأس نإ :لثم نيتفصلا ىدحإ مكح نع لاؤسل جرخ نوكي الأ :يأ (4)
 .ةاكز ةمئاسلا منغلا يف :لوقيف ؟ ةاكز ةمئاسلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .445/7 رصتخملا نايب .507/6 بجاحلا عفر :رظنا
 بكوكلا حرش ۳٠/۲. تانيبلا تايآلا 44/١. ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم 1۷4/۲
 ۳٤۸/١. عماسملا فينشت ٤۹۲/۳. رينملا

 ٍديزل :لكك يبنلا ةرضحب ليق ول امك ءروكذملاب ةصاخ ةثداح جرخم جرخي الأ :يأ (0)
 نإف .«اهروهط اهغابد» :لوقيف ةنوميم ةاشب رمي وأ ءةاكز اهيف :لاقف ءةمئاس منغ
 .هادع امع يفنلا ال هيف مكحلا نايب دصقلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .445/9 رصتخملا نايب /٠٠٤. بجاحلا عفر :رظنا
 بكوكلا حرش ."1/1 تانيبلا تايآلا 44/١. ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم 7
 .۸١٠ص لوحفلا داشرإ ۳٤۸/١. عماسملا فينشت ٤۹٤/۳. رینملا

 ءةمئاسلا ةاكز بوجو بطاخملا ملعي ال نأب ؛بطاخملا ةلاهج ريدقتل نوكي الأ :يأ (5)
 منغلا ةمئاس يف» :مالسلا هيلع ميركلا لوسرلا لوقيف «ةفولعملا ةاكز بوجو ملعيو
 .هادع امع مكحلا يفنل نوكي ال ذئنيح صيصختلا نإف .٤ةاكز
 «ةلاهج ريدقت» :هلوق» ۱۷٤/١: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق
 فوخلا وأ ءةلاهجلا رابتعا نم  دضعلا يضاقلا :يأ - ققحملا هيلإ بهذ ام رهاظلا
 ةدايز نأ الإ هيف كلذ عنمي ىتح حراشلا مالكب موهفملل صاصتخا ال ذإ ؛ملكتملا يف
 بناج يف هرابتعا نم نيحراشلا روهمج هيلإ بهذ امب رعشت امبر ؛ريدقت» ظفل
 ؛الوهجم روكذملا يفو «هل امولعم توكسملا يف مكحلا نوكي نأب ؛بطاخملا
 .ها . «نايبلا ىلإ جاتحيف
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(01) 

(۲) 

 ۳ 3 )0( .ه

 رُكّذلا هَصيِصْخَن يضفي اّمِم َكِلَذ رْيَغ و

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .455/1؟ رضتخملا نايب .504/# بجاحلا عفر :رظنا

 بكوكلا حرش ۴٠/۲. تانيبلا تايآلا 44/١. ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم ۲

 4/١" عماسملا فينشت .5954/ رينملا

 يف ةضورفملا ةالصلا كرت نع فئاخلل ليق اذإ ام : لثم فوخ عفرل نوكي ال نأ :يأ

 .تقولا لوأ ىف ةالصلا كرت زاج :تقولا لوأ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤۷/١. رصتخملا نايب .6504/“ بجاحلا عفر :رظنا

 بكوكلا حرش ۳٠/۲. تانيبلا تايآلا 44/١. ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم ۲

 رينملا ۳/٤۹٥.

 ركذلاب قوطنملا مكح صيصخت :يأ «ركذلاب هصيصخت يضتقي امم كلذ ريغ وأ» :هلوق

 هطرش :ىرخأ ةرابعبو «ىرخأ ةدئاف ريدقت ىلإ اهعم جاتحت ال يتلا ةماتلا دئاوفلا نم

 .هنع توكسملا نع مكحلا يفن هن ريغ ةدئاف ركذلاب قوطنملا صيصختل رهظي ال نأ

 :روكذملل عجرت ىرخأ اطورش "4 77/4 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا ركذو

 عاقيإ عم بقللا ةلزنمب ريصيو «هل موهفم الف الإو ءدهع كانه نوكي ال نأ:اهنم

 .هامسم ىلع مكحلا عاقيإ هيلع فيرعتلا
 :ىلاعت هلوقك توكسملا ىلع نانتمالا ةدايز هب دصق روكذملا نوكي ال نأ :اهنمو

 .ديدقلا عنم ىلع لدي الف ١5[« :لحنلا] «ًايرط ًامحل هنم اولكاتلا»

 ةالصلا هيلع هلوقك لاحلا ديكأتو ءميخفتلا هب دصق روكذملا نوكي ال نأ :اهنمو

 ال ناميإلاب دييقتلا نإف .«دحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» : :مالسلاو

 .ةفلاخملا ال ءرمألا ميخفتل ؛ركذ امنإو ءهل موهفم

 هل موهفم الف رخآ ءيشل ةيعبتلا ةهج ىلع ركذ ولف ءالقتسم ركذي ال نأ :اهنمو -

 هلوق نإف ء[١۱۸ :ةرقبلا] «دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو :ىلاعت هلوقك

 هيلع مرحي فكتعملا نإف «ةرشابملا عنمل ةبسنلاب هل موهفم ال «دجاسملا يف» :ىلاعت
 .اقلطم ةزشابملا

 ىلع جتحي الف ءلاطبإلاب قوطنملا وه يذلا هلصأ ىلع دوعي ال نأ :اهنمو -

 ول ذ ذإ ؛«كدنع سيل ام عبت ال» :هلوق موهفمب عئابلا دنع يذلا بئاغلا عيب ةحص

 قرفي مل ًادحأ نأل ؛هعنمب ثيدحلا قطن يذلا هدنع سيل ام عيب حصل حص

 .امهنيب

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤۷/١. رصتخملا نايب “/٠٠٤. بجاحلا عفر :رظناو

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠٠٠/۲. لوسلا ةياهن .دعسلا ةيشاح عم ۲

 حرش .؟4 7١/4 طيحملا رحبلا .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم 0

 . ۱ عماسملا فينشت .اهدعب امف ٤۹۲/۳ ريئملا بكوكلا
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 .ريثكو

 , “هز رَتغُمْلاَو ٌنِلاَرَعْلاَو ءىِضاَقْلاَو َةَميِنَح وُب امنو

 موهفم عاونأ مهأ نم وه يذلا ةفصلا موهفم ةيجح يف ء ءاملعلا نيب فالتخالا عستا 000

 : ةثالث هيف لاوقألا زربأو .ةفلاخملا

 ءةفصب ام مكح ديق اذإف «مكحلا ىلع ةلالدلا قرط نم اقيرط ربتعي ةجح هنإ : لوألا
 «يعفاشلاو كلام بهذ هيلإو ةفصلا هذهب فصتملا ادع امع مكحلا يفن ىلع كلذ لد

 ىلع نيمرحلا مامإو «ىنثملا نب رمعم ةديبع وبأو «هباحصأ رثكأو «يرعشألاو «دمحأو
 .نيملكتملاو «ءاهقفلاو «نييوغللا نم ريثكو «بجاحلا نبا هلقن ام
 مكحلا ديق اذإف ءمكحلا ىلع ةلالدلا قرط نم اقيرط ربتعي الف «ةجحب سيل هنإ : يناثلا
 اذإو ءةفصلا كلتب فصتملا ادع امع مكحلا كلذ يفن ىلع كلذ لدي مل «ةفصب
 «ةفينح وبأ بهذ هيلإو .رخآ ليلدل ؛كلذ امنإف لاحلا هذه يف مكحلا ىفتناو لصح
 وبأ يضاقلاو «يشاشلا لافقلا ركب وبأو «جيرس نب سابعلا وبأو «ينالقابلا يضاقلاو
 ٠١١/۲ لوصحملا ىف يزارلا رخفلاو «لوخنملا نود ىفصتسملا يف يلازغلاو ءرفعج
 لصأ بسحب ال «فرعلا بسحب هيلع لدي هنأ راتخا ثيح - ٠۴٠١/١ ملاعملا نود
 مامإ نع يزارلا رخفلا هلقنو «يدمآلاو «ةيكلاملا ضعبو «ةلزتعملا ريهامجو «- ةغللا
 «سراف نباو « ةدعسم نب ديعس - طسوألا شفخألا ةغللا ةمئأ نم مهقفاوو «نيمرحلا

 .ينج نباو
 ابسانم فصولا ناك اذإ ةجح وهف :ىرخأ يف ةجح سيلو «لاح يف ةجح هنإ :ثلاثلا

 يف يعرلا وهو «موسلاب دييقتلا نإف .«ةاكز منغلا ةمئاس يف» :ِخْلكي هلوق يف امك مكحلل
 اذهو .هترفوو عافتنالا ةلوهسب رعشي «نمشب ةيشاملا بحاص قاهرإ نود حابملا لكلا
 .حابملا الكلا كلذ يف ىعرت يتلا منغلا يف ذ ةاكزلا ضرف بساني

 لدي الف «ةاكز ءاضيبلا منغلا يف» :لاق ول امك مكحلل بسانم ريغ فصولا ناك اذإ امأ
 نيمرحلا مامإ بهذ هيلإو .ديقلا اذه هنع فلخت امع مكحلا ءافتنا ىلع دييقتلا اذه
 ام نيب قيرفت نود ةفصلا ربتعا يعفاشلا مامإلا نأ هفارتعا عم «ناهربلا يف ينيوجلا
 ملو ةفصلا يعفاشلا ربتعاو) هل ناهربلا يف لاق ثيح .بساني ال امو بساني
 نأ ملعلا عم. .«بقللاب بساني ال ام قاحلإو ءاهميسقت ىلع ييأر رقتساو <« ءاهلصفي
 يتأيس امك ةلبانحلا ضعبو قاقدلا هب لاق لب ءروهمجلا هب لوقي ال بقللا موهفم
 لقنف ءاقباس هتركذ يذلا هبهذم يف ينيوجلا مامإلا نع لقنلا فلتخا دقف اذه عمو
 لقنو ءاقلطم ةفصلا موهفمب ذخألا نم عنملا هنع ٠۳١/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا
 -ىلإ ماكتحالا نكلو .زاوجلا هنع رصتخملا يف انهو 2154 ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا
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 , ار ‹«نْيدهاشلاب مكَحْلاَك .اًهَتْحَت ًالخاد َةَفّصلا اَدَعاَم

(1) 

(۲) 

(۳) 

 دحاو لك نأ انيدل تبثي ثيحب «لاكشإلا ليزي ۳٠۹/١ ناهربلا يف ينيوجلا مالك صن
 ىلع موقي همالك نم صلختسي امك هبعذمف .ينيوجللا يأر هيلع ركتسا امم افرع لقت دق
 فصولا ناك اذإ هدنع ربتعم ةفصلا موهفمف «ةبسانملا ريغو ةبسانملا ةفصلا نيب قيرفتلا
 مامإ ىلإ بسنو «لقنلا فلتخا انه نمو .ابسانم نكي مل اذإ ربتعم ريغو ءابسانم
 .هنم عنملاو «موهفملا اذهب ذخألا نيمرحلا

 هنع لقن دقف .حجارلا وه هربتعا دقو ءرينملا نب نيزلا ينيوجلا لوقب لاق نممو
 يف حجارلاو» :«منغلا ةمئاس» ةبسانمب هلوق ۳۱۸/١ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا ٠

 .الف الإو «تربتعا اهلولعمل ةلعلا ةبسانم مكحلا بسانت تناك نإ اهنأ ةفصلا موهفم

 هرابتعا حجارلاف «فلعلا فالخب ةقشملا ءردو «ةنؤملا ةفخب رعشي موسلا نأ كش الو

 .ها .(انه

 ٠١. 5/5 ىفصتسملا ١". - ۳۰۹/۱ ناهربلا .۳۳۲ ۰۲٥۹/۳ داشرإلاو بيرقتلا :رظنا

 .اهدعب امف ١5/7 يزارلل لوصحملا .8١5ص ةرصبتلا ۲٠١. - 8١7ص لوخنملا
 ملاعملا حرش .ه١/١ لوصفلا ماكحإ .84 _ ۷٠١/١ يدمآلل ماكحإلا ١154/١. دمتعملا

 حيقنت حرش ٠٠١/١. ريرحتلا ريسيت ."5 ١ص ةدوسملا ۲۹۷/١ - ٠۲". يناسملتلا نبال

 بجاحلا عفر ."5٠ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .407/؟ ةدعلا .٠۲۷*ص لوصفلا

 ةيشاح عم ٠۷١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٤۷/١ - ٤٤۸. رصتخملا نايب . ۳

 .۸١٠ص لوحفلا داشرإ .۲۰۹/۲ لوسلا ةياهن ٠٠٠/۳. رينملا بكوكلا حرش .دعسلا

 5/1 صوصنلا ريسفت

 .«ميلعتلل و أ) لدب «ميلعتلا وأ» شش : يف

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .175/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٤٤۷/١ رصتخملا نايبو ٠٠٤/۳ بجاحلا

 باطخلا نإ :هللادبع وبأ خيشلا لاقو» : ٠٠١/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 .لاح يف هيلع لدي الو «لاح يف اهادع اًمع مكحلا يفن ىلع لدي ةفصلاب قلعملا

 :ةثالث رومأ دحأ كلذ ىلع اهيف لدي يتلا لاحلاف .

 منغلا ةمئاس يف» :ِهلكك يبنلا لوق وحن «نايبلا دروم ادراو باطخلا نوكي نأ امإ -

 .«ةاكزلا

 .ةمئاق ةعلسلاو فلاحتلا ربخ وحن «ميلعتلا دروم ًادراو نوكي نأ امإو -

 ىلع لدي نيدهاشلاب مكحلا وخن ءةفصلا تحت الخاد ةفصلا ادع ام نوكي نأ امإو -

 .نيدهاشلا تحت لخاد هنأل ؛دحاولا دهاشلا نع هيفن

 =ول هنأ وه «هفالخب هادع ام نأ ىلع لدي ال ةفصلاب ديقملا باطخلا نأ ىلع ليلدلاو
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 كلل

 قف

 الك نم هيلع لدي سیلو .هانعمو هتدئافب امإو .هظفلو هحيرصب امإ هيلع لدل «هیلع لد
 .ها .«هيلع لدي سيل اذإف ؛نيهجولا

 .هتبثأ ام باوصلاو أطخ وهو .«ديبع وبأ» لدب «ةديبع وبأ» أ :يف
 ءريسفتلاو ءوحنلاو «ةغللا يف عرابلا مامإلا «يدادخبلا مالس نب مساقلا وه :ديبع وبأ -
 بيرغ»و ««نآرقلا بيرغ»و .«لاومألا» هبتك رهشأ .هقفلاو «ثيدحلاو «تاءارقلاو
 .كلذ ريغ ليقو ءه174 ةنس يفوت .«يضاقلا بدأ»و ؛«نآرقلا يناعم»و .«ثيدحلا
 .167/؟ يكبسلا نبال ةيعفاشلا تاقبط 4 نايعألا تايفو :ىف هتمجرت ,رظنا
 2588/5 ةاعولا
 ابأ نأ» :هلوقا : ۱۷١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق
 لاق ام لوقلاو )007/١« ناهربلا يف مامإلا كلذب حرص ىنثملا نب رمعم وه ديبع
 يدمآلا هركذ ام ىلع مالس نب مساقلا ديبع وبأ :ةغللا ةمئأ يف روهشملا نأ الإ .مامإلا
 :ٌتلق ها .«ءاتلاب ةديبع وه امنإ ىنثملا نب رمعم هتينكو 4 ماكحإلا يف
 الس نب مساقلا ديبع يبأل لوقلا اذه نأ ؛ةغللا ةمئأ بتك يف روهشملاو حيحصلا
 بيرغ» هباتك نم هللا ءاش نإ ليلق دعب هركذأس امكو «بجاحلا نباو يدمآلا هركذ امك
 .(ثيدحلا

 لحي دجاولا يل» :لاق هيب يبنلا نع هيبأ نع يفقثلا ديوس نب ديرشلا نب ورمع نع
 . «هضرعو هتبوقع

 ۳۸۸/٤. دنسم يف دمحأ مامإلا هج رخأ

 (۳۹۲۸) ثيدح هريغو ٍنْيَدلا يف سبحلا باب «ةيضقألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
. 

 ."15/89/ ينغلا لطم باب «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 )۲٤۲۷( ثيدح .نيدلا يف سبحلا باب «تاقدصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
8611/7 

 دراوم) .۲۸۳ص )١١54( ثيدح لطملا يف باب .؛عويبلا باتك يف نابح نبا هجرخأو
 .(نآمضلا

 باب سيلفتلاو ءرجحلاو نويدلا ءادأو «ضارقتسالا باتك يف ًاقلعم يراخبلا هجرخأو
 :لوقي هضرع :نايفس لاق :هدعب لاقو .«هتبوقعو هضرع لحي دجاولا ىل» : ظفلب (
 .ها .«سبحلا :هتبوقعو «ينلطم
 نم سبح باب «سيلفتلا باتك يف ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا مامإلا هلصو دقو :ٌتلق
 U يراخبلا مامإلا خويش دحأ وهو - يبايرفلا قيرط نم .5 خلإ . ..نيد هيلع
 ع.ثيدحلا .. .هيبأ نع ديرّشلا نب ورمع نع نالف نب نالف نع ةليّلُد نب ربو نع نايفس
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 € و
 : '"”يِفَو . "0َضْدِعَو ُهَتَبوُقُع اُ ل جاوب سيل نم َّيل نأ ىلع لدي

 قب بط يتلا لطت
2 

 ُءاَجِهْلا :ُداَرُمْلا 24اًرْغِش َىِلَتْمَي ْنَأ ْنِم ُهَل ريح :ِهِلْوَك يف ُهَل َلِبِقَ

 .ها .«ةكيسم نب نوميم نب هللادبع نب دمحم وه :نالف نبا نالف :هدعب لاقو

 « ميظعلا مكحلا نم باب ثيدحلا اذه يفو» ۱۷١/١: ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ لاق

 هنأ كلذو ؛ ميرغلا يلو :لقي ملو ءدجولا طرتشاف هدجاولا» :لاقف «دجاولا يل» :هلوق

 اذهف «ةصاخ دجاولا ىلع ةبوقعلا لعج امنإو .دجاوب سيلو ًاميرغ نوكي نأ زوجي دق

 ام دجي ىتح هريغ الو سبحب هيلع بلاطلل ليبس الف ءادجاو نكي مل نم هنأ كل نيبي
 .ها . «يضقي

 .«لثم» ةدايزب .؟لثم يفو» أ :ةرابع

 عبنأ اذإف ملظ ينغلا لطم» :لاق يي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 .«عيتيلف ءيلم ىلع مكذدحأ
 يف عجري لهو «ةلاوحلا يف )١( باب «تالاوحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 باتك يفو ,.ههر# در هل سيلف ءيلم ىلع لاحأ اذإ (۲) باب يفو .؟ ةلاوحلا

 .ًارصتخم ۸۳ ملظ ينغلا لطم (١؟) باب خلإ ...نويدلا درو رارقتسالا

 «ةلاوحلا ةحصو «ينغلا لطم ميرحت باب «تاقاسملا باتك يف ملسم هجرخأو

 .۱۱۹۷/۳ (**) ثيدح ءيلم ىلع ليحأ اذإ اهلوبق بابحتساو

 .540/# (”*48) لطملا يف باب «عويبلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 ."7//310/ ةلاوحلا باب «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ۸٠۳/۲. (؟40*) ثيدح ةلاوحلا باب «تاقدصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 ثيدح ةلاوحلاو نْيَّدلا عماج باب «عويبلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو

(A4)1¥€£/ . 

 ۲٠٠/۲. ملظ ينغلا لطم يف باب «عويبلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 CEY FA PVY ىلا »۴1+ <۲9 748/5 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

6.6 

 فوج ئلتمي نأل» :ِةلكك : لكي هللا لوسر لاق : لاق. هنع هللا يضر صاقو يبأ نب دعس نع

 : .اًارعش ئلتمي نأ نم هل ًاريخ احق مكدحأ

 ثيدح خلإ ...مكدحأ فوج ئلتمي نأل :ءاج ام باب «بدألا باتك يف ملسم هجرخأ

(A).١ل55/4  

 (5801؟) ثيدح خلا ...ئلتمي نأل :ءاج ام باب «بدألا باوبأ يف يذمرتلا .هجرخأو

 .ها. (حيحص نسح ثيدح اذه» : ىسيع وبأ لاقو . ١ ؟١/ه
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 ِرْكِذِل نكي ْمَل َكِلَذَك ناک ْوَل : َلاَقَق السلا ِهْيَلَع ٍلوُسَرلا ُءاَجِه ا

 .موُهْفَمْلا َةَمّصلا ٍريِدْقَت ْنِم مرا . 9َكِيَذَك ُهَليِلَك َّنأل ؛ىَنْعَم ِءالِتمإلا

 ُكِلَذ اَمُهمُهَف ره اطلاق .ِبَرَعْلا ةَ ٍناَمِلاَع اَّمُهَو : ٌيِعِفاَّشلا هب َلاَقَو

 ٍلْهَأ نم بألا لقب بْب هللا دأب بيِجأ .اًمِهِداَهَتجا ىَلَع اب :اولاگ
 .ُريِوْجَّتلا اَهيِف خا دش الو علا

 لس زو .كيذك ثب مل هاب بيجأَو .شقخألا بهذمب ”ضروع
 0 29 ىَلْوَأ ُتِمْمْلاَف ٠ مس وَ . ُحَجْرَأ ُهاَنْرَكَذ ْنَمَ

 .۱۸۱ ۰۱۷۷ « ۱۷٥/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو -

 نوكي نأ هركي ام (47) باب «بدألا باتك ىف هجرخأ رمع نبا نع هلثم يراخبللو
 .١٠/ا/ ملعلاو هللا ركذ نع هدصي ىتح رعشلا ناسنإلا ىلع بلاغلا
 رعشلا يف ءاج ام باب «بدألا باتك يف هجرخأ ةريره يبأ نع هلثم دواد يبألو

 ,؟الكرإو (ةهدححر ثيدح

 )١( «مالسلا هيلع» لدب ی أ :يف .

 ريغ ثيدحلا اذه ىف يدنع يذلاو» :۳۷ 5/١" ثيدحلا بيرغ يف ديبع وبأ لاق (۲)
 اذإ هنأكف ؛ًارفك ناكل ءتيبلا رطش ناك ول لك ىبنلا هب يِجّه يذلا نأل ؛لوقلا اذه
 ههجو نكلو ءهنم ليلقلا ىف صخر دق هنأ هنم بلقلا ءالتما ىلع ثيدحلا هجو لمح

 ؛هللا ركذو نآرقلا نع هلغشيف ءهيلع بلغي ىتح رعشلا نم هبلق ئلتمي نأ :يدنع
 سيلف هيلع نيبلاغلا ملعلاو نآرقلا ناك اذإف .ناك رعشلا يأ نم «هيلع بلاغلا نوكيف
 .ها .«رعشلا نم ًائكتمم اندنع اذه فوج

 .(«ضروع» لدب «ضروعو» أ :ىف (5

 امبر شفخألاب ديبع يبأ ةضراعم مثا :917/6 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (4)
 تبثلا ةدايزب ديبع وبأ حجرت نإو «برعلا ناسل نع نالقان امهنأل ؛اهرمأ لهسي
 ر .اتيثم هنأو ءهيلإ دنسلا ةحصو «ملعلاو

 هقطنمو «نيتم يشرق يعفاشلا نإف ؛رّبكلا تاماطلا نمف هب ىعفاشلا ةضراعم امأو
 ال فيكف «هيبقع ىلع لاوب فلج يبارعأ لوقب نولدتسي ةعيرشلا ةلمحو «هعبط
 ءرضم ينب ةضيب هنع تاًقفت يذلا ءمالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا مع نباب نولدتسي

 هل هل نإ» :يعمصألا هيف لاق نمو ءرضحلاو ودبلا لهأ تلظأ يتلا ةرجشلا ةرمثو

o۳ 



 ٍقْطْتلا لَحَم ٍصيِصْخَتِل نكي ْمَل ِةَمْلاَخُمْلا ىَلَع “ذي مل ْوَل :اًضْئَأَو

 ٌعِراَّشلاَ ؛ٌمِيَتْمُم ة ةدئاف [با/هال] / ٍرْيْغِل ِءاَعَلبْلا ٍداَحآ صِيِصْخَتَو . ٌةَدِئاَف ِرْكّذلا

 نيرا

5 
 و [و رو وسع

 هاب َبيِجْأَو . .ةَدِياَقلا َنِم ويف اَمِي ٌعْضَوْلا ُتْيَي ل : ضرٌتغاَو

 هلال ْتَنَبَك :اًضِيَأَو ْثَسََعَت َةَدِحاَو ىّوِس ٌةَدِئاَق ِظْفْلِل نكي مل اَذِإ ِءاَرُهَيْس ,

 .ىَّلْوَأ اَذَهَف ؛اَناَمّنا داَعيَيْسالا هيلا

/ 

 الف ُمالَكْلا لتحل طقسا ْوَل هاب َبيِجَأَو .ِبَقّللا موُهْفَمِ ضرْتْغاَو

 َبيِجأَو . .ٌصيِصْخَت مهوب ال ىَّتَح ِةَلالَدلا ُةَيِوْقَت ُهَتدِئاَن َّنَأِب ضرُعغاو

 ۵ن ؛جَر رح اًهِضْعَب يِف َمَّلُس ْنِإَو وپ لیا الو موغا عَ كي لأ

 .ِةَفَلاَخُمْلا ىَوِس ُهَصيِضْخَت يِضَمْقَي َءْيَش م آل هلآ ضْوَمْلا

 ريِدْمَتب ُهّنأب َبيِجَأَو .ويف ِساّيِقْلاِب ٍداَهِتْجالا ُباَوَن هَ ديا 04 ضرُغاو

 .جَرَدنإ ًالِإَو ُجْرْحَي ةاَواَسْمْل

 هقطنم يبارعألا نأب قيرطلا هذه ۳٠١/١( ناهربلا يف) نيمرحلا مامإ عفدل لصاح الو -

 وهف هعبطب قطن ناك نإ يعفاشلا نإف .نوبلاطم ليلدلاب رظنلا كلاسم يف ةمئألاو «هعبط

 ها .«ثيداحألا لقن نم رابتعالاب ىلوأ هلقن مث (ةقث وهف هتريشع نع لقن نإو «ةجح

 شفخألا .نسحلا وبأ «يوحنلا «يخلبلا يعشاجملا ةدعسم نب ديعس وه : :شفخألا _

 رشع دحأ شفخألاب يمس دقو «ليلخلا بحصو «هيوبيس نع وحنلا ذخأ «طسوألا

 «شفخألا وحنلا بتك يف قلطأ ثيح» :لاق مث ءرهزملا يف يطويسلا مهركذ ايوحن

 .«قاقتشالا»و «اوحنلا يف سيياقملا»و ؛هنآرقلا يناعم ريسفت» هبتك رهشأ .طسوألا وهف

 تارذش نايعألا ١ تايفو :يف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ ليقو «ه١٠٠ ةنس ىفوت

 .408 2408/5 رهزملا 440/١. ةاعولا ةيغب ."5/5 بهذلا
 ."نكي» ةدايزب .«ةفلاخملا ىلع لدي نكي مل ول» ش : ةرابع )1(

 رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ردجأ» لدب «ىلوأ» ش أ : )۲(

ef٠۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2851 /# بجاحلا عفدو  

 . ؟مومعلا عرفا لدب , ؟مومعلل ف سش :يف (۳)

 .ٌنِإَف» لدب «ْنأب» ش : :يف )٤(

104 



 رسْيَلَو ةَطِساَو آل ْذِإ ؛ كاَرِيْشالا َمِرَل ٍرْضَحْلِل ْنْكَي ْمَل ول :َلِدتْساَو

 ىَنَع ْنِإَو . . عاَرتلا َّلَحَم َسِيَلُف َةَمِئاَّسلا ىَتَع نإ َبيِجْأَو .ٍقاَمَتاِب كاَرَيَشالِل

 .اًمُهْنِم ٍدِحاَو ىَلَع “ل هلال الف اهيف ٍةاَكَّرلا َباَجِيِإ

 هلال ؛ِهِرْيَغ َنوُد هب ٌصاَصِتخالا ِدْمُي ل َرْضَحْلا ٍدِفْي ي ملول : ُماَمِإلا

 ٍقَمِئاَّسلا َظْفَل ىع نإ ُهّنِإ مدت ام م لم َوُهَو ٌةَموُلْعَم يالا ُفاَنْعَمِب

 ."”رْضَحْلا ىَلَع َهَلأْلِد الق ءا َنّلَعَتُمْلا حلا ىَنَع ّنِإَو ٍعل َّلَحَم سَ

 . ٌلِطاَب رهو ءِبَقَللا يف ام ٍناَيِرْجَيَو

 .ةيِعِفاَّسلا ِتَرَمَت ءُءَْضُم هما ُهَئفَتَحْلا ُءاَهَمُمْلا :َليِق ْوَل هاب :َلِديْساَو

 ام َكِلَد الْوَلَو

 ميقا نِي رمي امك ٍلاَميْخالا ىَلَع ْمِهِكْرَت ْنِم هرقل َّنَأِب :َبيِجْأَو
 ْرِفْغَتْسَت نإ : [ىّلاَعَت] ِهِلْوَقِب 1/81 / :لِدُْساَو .َكِلَذ َنيِدِقَتْعُمْلا مخو وأ

 .”4ييْبَسلا ىَلَع ٌدَديِرألط : ماسلا ِهْيَلَع] َلاَقَف "”ةّرَم َنيِعْبَس ْمُهَل

 .ش :نم طقاس «هل» فرح )١(

 اميف ٌتركذ دقو <۴۴ - 01/١ ناهربلا يف ينيوجلا مالك يف هرأ مل ليلدلا اذه (۲)

 .ليصفتلا ةلأسملا يف ينيوجلا مامإلا راتخم نأ قبس
 . 1رَمْنُيِ) لدب هدَقْتُت١ ش ءأ :يف (۳)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
 .95١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠457/5 رصتخملا نايبو ١۱۸/١ بجاحلا

 ۸١. :ةيآلا ةبوتلا ةروس (6)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
 ١۷١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «457/5 رصتخملا نايبو ١۱۸/١ بجاحلا

 . اذكيا أ :يفو

 هنبا ءاج ّيبأ نب هللادبع يفوت امل» :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع )¥(

 مث ءاطعأف هابأ هيف ٌنَّمكي هصيمق هيطعي نأ هلأسف لكي هللا لوسر ىلإ هللادبع نب هللادبع

 بوثب ذخأف رمع ماقف ءهيلع يلصيل خلك هللا لوسر ماقف ءهيلع يلصي نأ هلأس
 لاقف ؟ هيلع يلصت نأ كبر كاهن دقو هيلع يلصت هللا لوسر اي» :لاقف ةي هللا لوسر

 -نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا» :لاقف ىلاعت هللا ينريخ امنإ» :كك هللا لوسر
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 اهل كلَ مه علمي َبيِجأو . ٌحيِحَص ُثيِدَحْلاَو . هِفالْخب دار ام َّنَأ َمهْمْق

 . هلم مهمي ْمَهْفِي مل ِزاَوَجْلا يف "”ِهِلْصأ ىَلَع قا عل وأ .اًيَواَسَتَك ؛ٌةَعَلاَبُم

 ْدّضْفَت الاب اَم» :اَمُهْنَع ُهللا َيِضَر َرَمْعِل ما نب ىَلْعَي ِلْوَقِ َلِدّبْساَو
 كلكم د لولد َلاَقَق خا انج 24 ع سیل: ىَلاَعَت هللا لاق ْذَقَو “اما َدَقَو

 تا ان :َلاَقَك "ملص َلَع هللا ىَلَص لاَ نب تمام
 مَدَع َلاَح ِرْضَمْلا يف اَمِهَفَف .«4هَفَدَص اوُلَبكاَف ْمُكِنَلَع اهب هللا ق

 هيلع ىلصف .قفانم هنإ :لاق «نيعبسلا ىلع ىلع هديزأسو «#ةرم نيعبس مهل رفغتست =

 الو ًادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو : لجو زع هللا لزنأف» :لاق .ِكَي هللا لوسر -
 ۸٠[«. :ةبوتلا] «هربق ىلع مقت

 ىلاعت هلوق )١7( باب «ةءارب ةروس ريسفت «نآرقلا ريسفت باتك يف يراخبلا هجرخأ
 يفو . ٠/8 ء(ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ مهل رفغتست ال وأ مهل رفغتسا» :لاقف
 ىفو .,/5/# فكي ال وأ فكي يذلا صيمقلا يف نفكلا (؟57) باب «زئانجلا باتك
 1 .""/8/ خلا ...صيمقلا سبل (۸) باب «سابللا باتك
 1١41/4. (۳) ثيدح مهماكحأو نيقفانملا تافص باتك يف ملسم جاد

 .«هلصأ ىلع» لدب «لصألا ىلع» أ :يف )١(

 نإ ةالصلا نم اورصقت نأ حانج مكيلع سيلف» :اهمامتو ٠٠١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس )2(
 .«ًانيبم ًاودع مكل اوناك ن نيرفاكلا نإ اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ

 . اب لدب «مالسلا هيلع» ش :يف (9)

 حانج مكيلع سيلف# :هنع هللا يضر باطخلا نب رمعل تلق» :لاق ةيمأ نب ىلعي نع (4)
 ٌتبجع لاقفإ .سانلا نمأ دقف (اورفك نيذلا مكنتفي نأ متفخ نإ ةالصلا نم اورصقت نأ
 مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص» :لاقف كلذ نع لكك هللا لوسر تلأسف ءهنم ٌتبجع امم
 .«هتقدص اولبقاف

 ثيدح خلا ...نيرفاسملا ةالص باب ءاهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك يف ملسم هجرخأ
 نيرفاسملا ةالص باب «ةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو .4794 )٤« ١( ١/408

 .۷/۲ (۱۲۰۰ 031199) ثيدح
 (*:4) ثيدح ءاسنلا ةروس نمو باب «نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها .(حيحص نسح ثيدح اذه» : ىسيع وبأ لاقو ٥

 ىربكلا نئسلا ىف هجرخأو #/١1١5. رفسلا يف ةالصلا ريصقت باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 1 ٠ 2115/8 فارشألا ةفحت رظنا .ريسفتلا ىف
 ثيدح رفسلا ىف ةالصلا ريصقت باب ءةالصلا ةماقإ باتك يف هجام نبا هجرخأو
)1°( 4/1 = 
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 اًبَحْضَتْسا اَمُهْنَأ ٍزاَوَجِب َبيِجأَو ."”هّلَسو ِهْيَلَع ُهللا یلص ا بز
 Dsl) جت ع

 م

 ع

 ْنَم ُمَرْلَي اَمَّنِإَو .ِةَدِئاَمْلِل اًريِثَكَت ؛ىَلْوَأ َناَكَك ءُرَككَأ هداف ناب : َلِديْساَو

 هال نال ؛ْرْوَد ُهَّنَأ نِم َليِق اَمَو علا ىلع دلت اقل ريت لق
 كو

 .عِضْوَم لك يف ْمُهْمَرْلَي رسكَعْلاِبَ وَدِئاَمْلا يك ىَلَع فق

 ىلع ال ءاَمَدْنِع ِةَدِئاَمْلا ريِثْكَت لّفَعَت ىَلَع ُفَّمَوَعَت هلال َّنَأ
 , و 142 َدِياَمْلا لوصح

 ِهْيَلَع] ِهِلْوَق ىف ذ (ُعْبَّسلا» نكي ب مل ایام ع ْنَكَي ْمَل وَ :ٌلِدُتْساَو

 ُهَلِسْمَي نأ هيف ُتْلَكْلا ْمَلَو اَذِإ ْمُكِدَحَأ ِءائِإ ُروُهَطِ : "9[ُماَلَّسلاَو ُةآلَّصلا

 :ُهَباَوَجَو

 5814/١. رفسلا يف ةالصلا رصق باب «ةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو =

 ."5 2158/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 فيلح «يكملا يميتلا مامه نب ةديبع يبأ نب ةيمأ نب ىلعي وه :ةيمأ نب ىلعي

 نيعبرأو عضب ةنس يفوت روهشم ليلج يباحص .همأ يهو «ةّيْنُم نب ىلعي وهو «شيرق
 .هنع هللا يضر

 ةمجرت ۳۷۷/١ بيذهتلا بيرقت 44/١١". بيذهتلا .588/5 ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا

 ٠٠١/۳. ءالبنلا مالعأ ريس 50١. مقر

 . (هلي» لدب «مالسلا هيلع» ش : يف )غ0(

 ‹طرشلا موهفم اذه نأ كيلع ىفخي الو» /٥۲۴: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)

 امل ةفصلا موهفم نأ وأ ءامهنيب لصفي ال نم مازلإ هب ضرغلا لعلو ءةفصلا موهفم ال

 : يف ًافنآ هيلإ انرشأ يذلا ددعلاك هريغ ةلدأ تركذو «هيف عسوت ميهافملا حاتفم ناك

 هيلإ راشملا ليلدلا يف ةلخادلا ةياغلاو ءاذهب هيلإ راشملا طرشلاو < ‹(مهل رفغتست نإ#

 لالدتسالا مدقت امم «اهريغ وأ ناك ةياغ ًاقلطم ةفلاخملا موهفم ىلع لدتساو» :هلوقب

 .ها .«؛هصوصخب هل

 . «ريثكتا لدب ؟ةرثكا ش :يف (۳)

 .«ةدئافلا لوصح ىلع» لدب «اهلوصح ىلع» أ :ةرابع (4)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )٠(
 .19/5/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «8//8451 رصتخملا نايبو ٠۲١/۳ بجاحلا

 .«مالسلا هيلع" ش :يفو

0% 



 مما ننع

 .لاَحُم ٍلِصاَحْلا َليِصْحَت ّنأل ؛ةَرهطُم 00

(1) 

(۲) 

 رحب

 قهز ب

 هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ ٌروُهَط» :لاق ب هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 .«بارتلاب نهالوأ تارم عبس هلسغي نأ بلكلا

 )94١  45( 584/١. ثيدح بلكلا غولو مكح باب «ةراهطلا باتك يف ملسم هجرخأ

 مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ (۳۳) باب ءءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 .«بارتلاب نهالوأ» :لاق ظفل ركذي ملو ١. ًاعبس هلسغيلف

 )۷١( ٥۷/١. ثيدح بلكلا رؤسب ءوضولا باب ؛ةراهطلا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو

 (41) ثيدح بلكلا رؤس يف ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ها .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو 0١

 نم بارتلاب ءانإلا ريفعت بابو «بلكلا رؤس باب «هايملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ۱۷١/۱ - ١974. هيف بلكلا غولو

 877) ثيدح بلكلا غولو نم ءانإلا لسغ باب «ةراهطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .ةصق لوألا يفو .«تارم عبس هلسغيلف...» :هظفلو - 055 ١/2.10

 لوم F1 FI كالا »10 ۴۳ كك 48/5 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 OA CEAY CfA: EV لاك

 تامولعم تاعضر رشع نآرقلا نم لزن اميف ناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 نم أرقي اميف نهو ههم هللا لوسر يفوتف «تامولعم سمخب نخسن مث «نمرحي
 . «نآرقلا

 )174  ۲١( ثيدح تاعضر سمخب ميرحتلا باب «عاضرلا باتك يف ملسم هجرخأ
 ١

 ثيدح ؟تاعضر سمخ نود ام مرحي له باب «حاكنلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .هماراك )۹ )

 ٠٠١/١. عاضرلا نم مرحي يذلا ردقلا باب «حاكنلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 ثيدح «ناتصملا الو ةصملا مرحت ال باب «حاكنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

(:19) /110. 

 عاضرلا يف ءاج ام عماج باب «عاضرلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو

 .5 048/9 (۱۷) ثيدح

 .«نآرقلا نم أرقي اميف نهو هلك هللا لوسر يفوتف» :اهنع هللا يضر ةشئاع لوق

 خسنلا نإ» 1 ملسم حيحص ىلع هحرش يف هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 -سمخب أرقي سانلا ضعبو يفوت ي هنأ ىتح دج هلازنإ رّخأت تاعضر سمخب
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 M.T 1 00 52 عع تل eof ل
 . هرجا ىلإ ٌّيِلْمَت أ ٌيِلْمَع وهو «ٍليِلَدِب تبل َ تس ت ول : يفانلا

 ليِلَخْلا وأ ءٌيِعَمْصَألاَك ءِداَحَآلا ٍلوُبَقِب عطَملاَو رار ٍطاَرِيْشا علم َبيِجَأَو ‹ ٌيِعَمص
7 ۳ 

 هي وبیس [ب/ه4] / وأ بدع يب وَ

 خسنلا مهغلب املف ءهدهع برقل ؛خسنلا هغلبي مل هنوكل ؛ًاولتم ًانآرق اهلعجيو «تاعضر =
 .ها .«ىلتي ال اذه نأ ىلع كلذ نع اوعجر كلذ دعب

 نآرقلا ماكحأ يف ثيدحلا اذه نتم لصأ يف يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا نعط دقو
 لزن امم ناك» :تلاق اهنأل ؛ةلدألا فعضأ وهف ةشئاع ثيدح امأ» : لاق ثيح ١

 .ها .«! ؟ هعرف تيبثي فيكف ءهلصأ تبثي ملو ««نآرقلا نم

 .٠٠/ه يبرعلا نبا يضاقلل يذوحألا ةضراع :رظناو

 تاعضر رشع» :ةشئاع لوقف» ١419/4: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 ضهتني ال «أرقي امم نهو ةي يبنلا تامف «تامولعم سمخب نخسن مث «تامولعم
 يوارلاو «رتاوتلاب الإ تبثي ال نآرقلا نأل ؛نييلوصألا يلوق نم حصألا ىلع جاجتحالل

 لبقيل ربخ هنأ يوارلا ركذ الو ءانآرق هنوك تبثي ملف ءربخ ال نآرق هنأ ىلع اذه ىور
 .ها.«هلوق

 .«وأ» لدب و أ : یف )1(

 «يلقن وأ يلقع وهو «ليلدب تبثل تبث ول» هنأب ًالوأ باطخلا ليلدل يفانلا جتحا (؟)
 وأ ءدوجوم ريغ وهو «برعلا نع رتاوتم امإ يلقنلاو .فتنم يلقعلاف .فتنم امهالكو

 داشرإلاو بيرقتلا ىف ىنالقابلا ىضاقلا هدمتعا هجولا اذهو .ديفت ال ىهو ءداحأ

 ناك ول هنإ :اهدحأ :ءايشأ كلذب لوقلا داسف ىلع لدي يذلاو» :لاق ثيح ۴
 مهمالكل ِءارقتسا نم هماقم موقي امو ءًافيقوتو ةغل الإ هب لوقلا تبثي مل كلذك كلذ
 ًارتاوتم نوكي نأ ولخي ال ناكل فيقوت كلذ مهنع ناك ولو ءًارارطضا مهدصق هب ملعي
 نأ لاحمو ءاهتحص ملعي ال يتلا داحآلا رابخأ نم وأ «ليلدب وأ ةرورض هتحص امولعم

 .كلذل سانلا رثكأ دحج عم رابخألا نم رتاوت هيف نوكي

 اهتحص ىلع باب ريغ يف اهركذ انمدق يتلا ةلدألا نم ليلد لد هيف ربخ الف كلذكو

 فلس هجو ريغب انيب دقو .داحآلا نع اربخم كلذب مهنع ربخملا ناك نإو رابخألا ةحص
 ةنسو «ىلاعت هباتك اهيلع لمحيو ءلجو زع هللا ىلع اهب عطقي ةغل تابثإ داسف
 نع ينغي امب اذه لبق هانيب ام ىلع «داحآلا رابخأب ةمولعملا هنيد ماكحأو هولك هلوسر

 ام طقس مهتغل يف مالكلا يناعم ىلع فيقوتو «ةياور كلذ يف تبثي مل اذإو .هتداعإ
 .ها .«هولاق

 سيل هقيقحت رذعتي ةجح ةفلاخملا موهفم نأب ؛ةغللا لهأ نع ًارتاوتم ًالقن يفانلا بلط (۳)
 -لئاسم مظعم ناك اذإ مث «ةغللا لئاسم مظعم يف لب «بسحف ةيوغللا ةلأسملا هذه يف
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 معلا ماَّشلا يف : َلاَق ْنَمَنأل ؛ ؛ َلِطاَبَوُهَو ءِربَحْلا يف كب تبل تبول :اوُلاَ
 .ِناَميِقَتْسَي لَو . سايق ُهَنِبَو يارب بيجَأَو . امل فلج یل دي مل اُةَمِئاَّسل

 رّبْحُم ُرْيَغ ُهْنَع َتوُكْسَمْلا َّنَأ ىَلَع َّلَد ْنِإَو َرَبَكْلا دأب ُقَْملا : ٌقَحْلاَو
- 

 ل را ال وإ ؛مُكُحْلا ٍفآلِخِب ءًالِصاَح َنوُكَي الأ ُمَرْلَي الق هب

 .َكِلَذ هيف يرجي

 يف ديزت ال ةغللا للاسف ءهققحت ةبوعصو ء«رتاوتلا ةلقل ؛داحآلا رابخأب تتبث تتبث عرشلا =

 طقسي ام دجوي ال مث .اهيف داحآلا رابخأ لوبق مزليف ؛عرشلا لئاسم نع اهتيمهأ
 .ةفلاخملا موهفم ةيجحل يفانلا نم ةيجحلاب ةبلاطملا

 «ديعس وبأ « يرصبلا عمصأ نب ب كلملادبع نب بيرق نب كلملادبع وه : يعمصألا -

 تايفو :يف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ ليقو ه١١ ةنس يفوت ثيدحلاو ةغللا مامإ

 .”5/؟ بهذلا تارذش .17١١/؟ ةاعولا ةيغب “/17١.” نايعألا

 مامإ ءنلمحرلادبع وبأ «يرصبلا يديهارفلا يدزألا دمحأ نب ليلخلا .وه :ليلخلا -

 يف يشكرزلا لاق .ه٠19١ :ليقو ه١1١ ةئس يفوت .ضورعلا ملع طبنتسمو «ةغللا
 الب هللا لوسر دعب دحأ َّعَسُي ملا : 47٠/5 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ربتعملا

 وحنلا نم طبنتسا هئاكذبو «سانلا ىكذأ ليلخلا ناك ..«ليلخلا دلاو لبق «دمحأ» ب
 بهذلا تارذش .؟44/؟ نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .هيلإ قبسي مل ام ضورعلاو

 .١ا/ا/ل/١ تاغللاو ءامسألا بيذهت <

 نم ناك ؛يوغللا يوحنلا ةمالعلا «يرصبلا يميتلا ىنثملا نب رمعم وه :ةديبع وبأ -
 ه9١٠ ةنس يفوت .ةياور سانلا رثكأو ءاهرابخأو برعلا مايأب مهملعأو «ملعلل سانلا عمجأ
 فلأو «برعلا ضغبي ناك» : ۳٤٠ص «فراعملا» هباتك ىف ةبيتق نبا لاق .كلذ ريغ ليقو

 نايعألا تايفو : يف هتمجرت رظنا .ةقث ناكو .«جراوخلا يأر ىري ناكو «ًابتك اهبلاثم يف
 ۲٠٠/۲. تاغللاو ءامسألا بيذهت 5١07/7 -5١7. رهزملا .7 5/5 بهذلا تارذش ."/

 ليلخلا سلاج ءرشب وبأ «نييرصّبلا مامإ ءربنق نب نامثع نب ورمع وه :هيوبيس -
 يفوت .وحنلا ملع يف فل ام لجأ نم وهو ءوحنلا ىف «باتكلا» فنصو «هنع ذخأو

 _ ٠٠٠/۲ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن ربتعملا يف يشكرزلا لاق .ه١۸٠ ةنس

 ليلخلا ناكو .«حافتلا حير» ةيسرافلاب هريسفتو .حافت امهنأك هيتتجو نأل ؛هيوبيس يمساا
 :يف هتمجرت رظناو .«ليلخلا دهزو ءهلامج طرفل ؛هنع هجولا روتسم وهو الإ هئرقي ال

 .556ص نييوغللاو نييوحنلا تاقبط 5857/١. بهذلا تارذش .۲۲۹/۲ ةاعولا ةيغب

 ىلع لد نإو ربخلا» :فنصملا لوق يفو» /٥۲۷: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١(

 باوصلاف .ةتبلا توكسملا ىلع لدي ال هنإف «ةشقانم «هب ربخم ريغ هنع توكسملا نأ

 .ها .«ءيشب توكسملا ىلع لدي مل نإو :لاقي نأ
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 : ٌحِصَي ال امك قَفوُلْعَمْلاَو ِةَمِئاَّسلا ٌءاَكر وأ : حص اَمَل َّمَص ر: اولا

 ُمَدَع َةَدِئاَمْلا داب "رضفائتلِلَو ءَةَدِئاَمْلا مَّدَعِل ؛«ُهْبِرْضاَو يأ هَل لمَن آل»

 . ٍرِهاَوَظلا يف ضا لَو «هصیصخَت

 َتَبَك ْدَقَو .ُهُمَدَع لالا .ٍضْراَعّتلِل ؛ُهُقالِج َتَبَت اَّمَل َناَك ْؤَل :اوُلاَق
 َعِطاَمْلا دأب ”َبيجأ .©94ةَفَعاَضُم اًناَعْضَأ اَبّرلا اوكا آل : :وُحَن يف

 . "ريل ٍلضألا هَملاَحُم بجو .وْقَي مل َرِهاَظلا َضَراَع

 :يِضاَقْلاَو . "ةَمّصلاب لومي ةَ ال ْنَم ضْعَب هب َلاَقَف : طزشلا ُموُهَفَم ُموُهْفَم اًمَأَو

 .ململا ىلع يرضي ٍاّبَجْلا ُدْبَعَو

 يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .4دأ» لدب ٥۲۷/۳ بجاحلا عفر يف امك هاوُدأ' ش :يف (1)
 ٠۷۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2159/9 رصتخملا نايب

 ميدقتب .«ةدئافلا مدعو ضقانتلل :ش :ةرابعو .«ضقانتللو» لدب «ضقانتلاو» أ: يف )۲)

 . ؟ةدئافلا مدعلا ريخأتو «ضقانتلل»

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو ءابرلا لكأت» ش :يف (۳)
 ٠١١. :ةيآلا نارمع لآ ةروس (4)
 .«بيجأ» لدب «بيجأو» ش ءأ :ىف ()

 يف امل قفاوملا وهو «هتبثأ ام باوصلاو .«ليلدلل رهاظلا ةفلاخم بجتو» ش : ةرابع )30

 . 0/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۷٠/١ رصتخملا نايبو .ه۲۹/۳ بجاحلا عفر

 ‹جيرس نبال طرشلا موهفم ةيجحب لوقلا ۸٤/۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا بسن (۷)

 يبأ ىلإ ةيجحلا مدع بسنو .يرصبلا نيسحلا يبأو «يخركلاو «يسارهلا ايكلإو

 .هراتخاو «رابجلادبع هذيملتو «يرصبلا هللادبع

 «ةلزتعملا رثكأل  ًاضيأ  هتيجح مدع ۳۷/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا بسنو
 .ةفينح يبأ مامإلاو «كلام مامإلاو «ةيفنحلا نم نيققحملاو

 ىلع درلاو «هتيجحب لوقلا نع ٠٠١/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ عفاد دقو
 ءازجلا ٌصيصخت طرشلا ءاضتقا در يف مهبهذم درطب نولاغ الغو» :لاق ىتح نيركنملا
 عازنلا ىَلَع رقتسا نإو» :ناهربلا نم ۳٠۸/١ :يف لاقو ها .«ٌديظع ٌفرس اذهو .هب
 .ها .«دانعلاو ةمغارملا ىلإ وأ «ناسللاب لهجلا ىلإ هتبسنب هعم انيفتكا

 .808 «۳۰۰/۱ ناهربلا .۳۹۳/۳ داشرإلاو بيرقتلا :طرشلا موهفمب قلعتي ام رظناو
 يجابلل لوصفلا ماكحإ .ةيجحلا مدعب هيف لاقو .506/؟ ىفصتسملا 141/١. دمتعملا
 = حيقنت حرش ."07ص ةدوسملا ۲۸۷/١. ملاعملا حرش ۸٤/۳. يدمآلل ماكحإلا 4/5
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 . ٍطوُدْشَمْلا ٌءاَمِتْنا طْرَشلا ِءاَمِتْنا نِم مرلي :اًضِيَأَو .َمدَقَت اَم :هب ُلِئاَقْلا

 َبيِجأَو .انبَس وك ذگ 28

 "رو دّدَعتلاِب َليِق نإ ُهُمَدَع لضألاَو ِداَحّنالاِب “لي نإ ُرَدْجَأ :اَتُْق
 .””عامجإلا (4)ةَضَراَعُمِبَو «بّلغَألاب َبيَجَأَو طخ َنْدَرَأ نإ
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 ٍدْبَعَو يِضاَقْلاَك ٍِطْوَّشلاب لومي آل ْنَم ضْعَب هپ َلاَك :ِةَياَغْلا ُموُهْفَم

 ىلع دضعلا حرش ٤۷٥/١. رصتخملا نايب .ة8ه/# بجاحلا عفر .١737ص لوصفلا

 طيحملا رحبلا 45١/١. تومحرلا حتاوف ١/*٠٠١. ريرحتلا ريسيت ۱۸٠/١. رصتخملا
 ىلع يلحملا حرش .608/“ رينملا یوا حرش ۱ عماسملا فينشت . ٤

 ١ عماوجلا عمج

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«ليق» لدب «ناك» لصألا : يف
 . 3 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۷٥/١. رصتخملا نايبو ٠٠١/۳ بجاحلا

 .ةدروأو» لدب «دروأ» ش :يف

 .«ًانصحت ندرا نا ءاغبلا ىلع مكتايتف اوهركث الو# :اهمامتو ."* :ةيآلا رونلا ةروس
 .«ةضراعمبو» لدب «ةضراعمو» أ :ىف

 ديقلا كلذ ىلإ يعادلاو» :555/18 ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا لاق
 نيديقلا ركذ يفف .نصحتلا نم عنم نعو هاركإ نع هنأب ؛ ؛مالسإلا يف ءاغبلا ةلاح عينشت
 .هب باستكالا ةثابخو «هداسفو هميرحت ةمكح ىلإ ءاميإ

 «نيبأي ن نهو الإ روصتي ال نهايإ مههاركإ ذإ ؛هاركإلا ةلاحل «ًانصحت ندرأ نإ» ركذو

 لماحلا ىف اوعجرو «روهمجلا لير اذه .نصحتلا ةدارإ نع نوكي نأ ءابإلا بلاغو

 «ةيآلا هذهل عامجإلا ناك ءاوس ءاغبلا ةمرح ىلع ةمألا عامجإ لوصح ىلإ ليوأتلا ىلع
 ميرحت ىلع عامجإلا نأ يف عازن الف «هاضتقم ىلع عامجإلا دقعنا رخآ ليلدب وأ

 هاركإلا ركذ نإ :لوقأ انأو .؟ةيآلا هذهب ناك له هميرحت نأ يف رظنلا نكلو «ءاغبلا
 .ها .«لوزنلا بيس تناك يتلا ةيضقلا لاحل رظنلا ىلع ىرج

 بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا :مهنم ةفصلا موهفم ركنأ نمم ةعامج ةياغلا موهفمب لاق

 ."هم/“ داشرإلاو

 نيسحلا يبأو «رابجلادبع ىلإ هتيجحب لوقلا ۸۸/۳١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا بسنو
 .ًاضيأ يرصبلا

 ةافن مظعمو روهمجلا ىلإ هب لوقلا ٥٠۷/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا بسنو
 .موهفملا
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 اا 2 7 نوو َرَدُق ولف .سْمَّسلا ٌةَبوُبْيَغ
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 ْدَكَو .""ةكباتَحْلا ٌضْعَبَو (/65] / ءُقاَقَّدلا هب َلاَقَق :بَقَللا ُموُهْفَم اَمَأَو

 دمتعملا ۲٠۸/١. ىفصتسملا ."88/* داشرإلاو بيرقتلا :ةياغلا موهفمب قلعتي ام رظناو

 لوصفلا ماكحإ ."608ص ةدوسملا 458/١. عمللا حرش .٠۲ص عمللا 0١
 .45/4 طيحملا رحبلا .":9٠ص لوصألا نازيم .ةيجحلا مدع يجابلا راتخاو ء۳۲

 ۱۸١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۷۷/۲. رصتخملا نايب .5/4 بجاحلا عفر

 ٠٠۲/۱ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٤۳۲١/١. تومحرلا حتاوف ٠١٠١/١. ريرحتلا

 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم
 زواجتلاب بقللا موهفمب لاق نم ۳۳۳/۳ داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا فصو
 ءامسألاو نايعألاب مكحلا قيلعت نأي كلذ يعفاشلا باحصأ ضعب زواجتو» :لاق ثيح

 ها .«نيعلا ادع نمع هيفن ىلع لدت ةضحملا

 ترهتشا .ةلق الإ هب لقي ملو «ميهافملا فعضأ وه بقللا موهفم نأل ؛كلذ يف هعم قحلاو

 :لاق اذإ همزلي هنأل ؛ كلذل رفكلا هريغو بجاحلا نبا همزلأ دقو .قاقدلا ركب ىبأ ىلإ هتبسن

 ىلإ هب لوقلا يزارلا ميلسو يربطلا ايكلإ بسنو .ًالوسر سيل هريغ نأ «هلا لوسر دمحم
 ۲٠۲/۲ ديهمتلا ىف باطخلا وبأ هلقنو .16/4 طيحملا رحبلا ىف ام ىلع كروف نب ركب ىبأ

 ٠۲٠/۲ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هبسنو .دوادو كلامو «ةيعفاشلا ضعبو دمحأ مامإلا نع
 .هتيجح مدع كلامل بسنو «نييكلاملا راصقلا نباو «دادنم زيوخ نبا ىلإ

 ۲۲٤/۲ ةضورلا ىف ىسدقملا ةمادق نباو ٤۷٥/١ ةدعلا ىف ىلعي وبأ :هتيجحب لاقو

 11/١". ناهربلا ."۳۳/۳ داشرإلاو بيرقتلا :بقللا موهفمب قلعتي ام رظناو .ةهزنلا عم
 ماكحإ .40/* يدمآلل ماكحإلا 5١. 5/9 ىفصتسملا .؟56ص عمللا ١٤١/١. دمتعملا

 لوصفلا حيقنت حرش .؟؟1/؟ ةهزنلا عم ةضورلا ۷٥/۲١(. ةدعلا .١6؟/75 لوصفلا

 .49/8/؟ رصتخملا نايب .8/4 بجاحلا عفر 595/١. لوصحملا نم ليصحتلا .١77ص

 ىلع يلحملا حرش 7/١#5. تومحرلا حتاوف .181/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 .ينيبرشلا تاريرقتو ينانبلا ةيشاح عم ٠٠۲/١ عماوجلا عمج

 ء«يضاقلا يلوصألا هيقفلا «يعفاشلا قاقدلا رفعج نب دمحم نب دمحم وه ؛ قاقدلا . 8
 لاق .«طاّبخل» ب بقليو «- هعيبو هلمعو قيقدلا ىلإ ةبسن  قاقدلا نباب فورعملا
 باتك هلو «ةريثك مولعب املاع الضاف ناك :۲۲۹/۳ دادغب خيرات يف يدادغبلا بيطخلا

 ماع يفوتو ءه ١5 ةنس دلو .«ةباعد هيف تناكو «يعفاشلا بهذم يف لوصألا يف

 هالو

 ةيعفاشلا تاقبط .505/4 ةرهازلا موجنلا .۲۲۹/۳ دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا
 ١155/١. تايفولاب يفاولا ٠۲۲/١. يونسإلل
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 2 ا رج 00 . 7 ےک
 :نِم مزلي ناك هنإف :اضياو دقت

 هما و ر ١ ررر هك ع ر 5 رے

 ءادوُجْوَم درو 4“ السو هيلع هللا ىَلَص] هللا َلوُسَر دّمحُم»
 a20 2 رە

 . 9دفكْلا ُروُهَظ «ههاّبشأَو

 .ِةَمَلاَحُمْلا يِف لضألا ٍروُهَظِل ؛ساّيَقلا ُلاَطِنإ ُهْنِم ُمَرْلَي ُهّنأب :ٌلِدْتْساَو

 هب فيك موهم الك .هَِلَع يملا يف يالا مرلي سايل داب بيِجَأَو
 .؟اًه

 َرَداَبَت . (يِتخَأ لَو لاَ يّمأ ْتَسْيَل» :ُهَمِصاَخُي ْنَمِل لاَ ْوَل :اوُلاَق

 .“َرَمْخَأَو "ِكِلاَم َدْنِع دخلا َّبَجَرَو وتْخَأَو هِمْصَح م ىلإ انا ٌُةَبْسَي

 .هيف نحل اّمِم ال ءِنْئاَرَقْلا ن ّنِم :اَنلُق

 eens "ديب آل :ليق : «امْنإ ب “ٌرضَحْلا اَمَأَو

 .ش <«أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ۰ .ش :نم ةطقاس «رفكلا روهظ ءههابشأو» ةرابع (؟)

 انزلاب فذقلا هضيرعت مهفأ نإ دحلا بجوي فذقلاب ضيرعتلا :ةيكلاملا لاق (۳)

 بلاغ ىلع ليقث هنأل ؛«نازب تسلف انأ امأ» :لوقي نأك .ماصخلاك نئارقلاب

 ظفللا ناك نإو ‹حيرصلا ماقم لامعتسالاو ةداعلا يف موقت دق ةيانكلاو « سانلا

 :ءابدألا لوق ىنعم اذهو «ةراعتسالاب الوقم :يأ ءهعضوم ريغ يف ًالمعتسم .اهيف

 .حيرصلا نم غلبأ ةيانكلا

 اهيف رواشف ؛هنع هللا يضر باطخلا نب ب رمع انديس نمز يف ةيضقلا هذه تعقو دقو

 .فذاقلا دلجف ءدحلا اهيف رمع انديس ىأرف «هيلع اهيف اوفلتخاف «ماركلا ةباحصلا

 ةيشاح .817ص ةيهقفلا نيناوقلا .477/؟ دهتجملا ةيادب ٠١١/۷. يجابلل ىقتنملا :رظنا

 - ۷٤/١ هتلدأو يمالسإلا هقفلا .4//71# ىقوسدلا

 ال :ةياور يف :فذقلاب ضيرعتلا يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخا :ةلبانحلا لاق (4)

 ليلدب ؛دحلا هيلع :ةياور يفو .ركب يبأ رايتخاو «يقرخلا مالك رهاظ وهو «هيلع دح :

 .هركذ قباسلا رمع انديس لعف
 .له/6 هتلدأو يمالسإلا هقفلا .۲۲۲/۸ ةمادق نبال ىنغملا :رظنا

 .هادع امع هيفنل ضرعتلاو «ءيشلل مكحلا ءاطعإ وه :رصحلا (ه)
 ٠١١/۲. عماللا ءايضلا ٠ 7/4/١. عماسملا فينشت .57ص لوصفلا حيقنت حرش :رظنا

 -يف يونسإلا هنع هلقن امك  نايح وبأو ۳ ماكحإلا يف يدمآلا هيلإ بهذ يذلا (5)
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 : '”ةوُهَفَم : ليقو . قوطنم :ليقو )1( ول ام سس طل موس ثيم سم

(0) 

 «تابثإلا ديكأت ديفت امنإو ءرصحلا ديفت ال ةزمهلا رسكب «امنإ» نأ :- ۲۱۸ص ديهمتلا
 نيمرحلا مامإ مالك رعشي هيو .هقفاو نمو ةلبانحلا نم يفوطلاو ‹ةيفنحلا رثكأ يأر وهو

 ةفاكلا «امف» «ىنعم هل سيل ام امأو» :لاق ثيح ١5٠ ۱۳۹/۱ ناهربلا يف ينيوجلا

 ةدوسملا : رظناو ها . «قلطنم ديز امنإو <« ؛قلطنم اديز ن نإ لوقت ءاهتود لمعي ام لمعل

 50 رصتخملا ىلع دضعلا حرش N/E ٠ بجاحلا عقد ٠ 4 رمتخملا نايب

 فينشت 5/١"4. تومحرلا حتاوف . ٠١۲/۱ ريرحتلا ريسيت 95/١". طيحملا رحبلا
 رينملا بكوكلا حرش ١/. كالا ةدمع حرش ماكحألا ماكحإ ۳۷١/١. عماسملا
 .هاور#

 نيدلا يقتو ‹يدنهلاو «يزارلا رخفلاو ءايكلإو «يلازغلاو «يزاريشلا قاحسإ وبأ بهذ

 .رصحلا ديفت «امنإ» نأ :مهريغو يكبسلا يفاكلادبع نب يلع

 ؟ موهفملا وأ قوطنملا ةلالد نم كلذ له رصحلا «امنإ» ةدافإب نولئاقلا فلتخا مث
 نع ۲۳۹ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هاكح :قوطنم اهنأب لوقلا
 .ةمادق نب قفوملاو ٠ يٽملا نباو «باطخلا وبأ :لاق هنو .يزورملا دماح يبأ يضاقلا

 مامإلا مهنم هعابتأو «يزارلا رخفلا مامإلا لوق ىضتقم وهو ءةلبانحلا نم رخفلاو

 نأو .روهمجلا بهذم هنأ 0/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا مالك رهاظو ‹يواضيبلا
 .موهفملا ليبق نم هنأب لاق سانلا نم اذوذش

 ءايكلإو «يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هب لاق :موهفملا ةهج نم ديفت اهنأب لوقلاو
 يناولحلاو «ليقع نباو «ىلعي وبأ يضاقلاو < «يكبسلا يفاكلادبع نب يلع نيدلا يقتو

 .ةلبانحلا رثكأو

 .ًائيش رصتخملا يف انه الو ء١١٠٠ ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا حجري ملو
 : ةلأسملا يف فالخلا ىنبم

 فالخلا اذه» :لاق هنأ يبوحلا نبا نع ٠۲٣/۲ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا لقن
 اث رصحلاف «تابثإ هنإ :انلق نإف ؟ال 0 تابثإ يفنلا نم ءانثتسالا نأ ىلع ينبم

 .«موهفملا قيرط نم وهف الإو ؛قوطنملاب
 ةبكرم يه له «امنإ» نأ فالخلا أشنم» :785"ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا لاقو
 يه وأ .مكحلا اذهل ةعوضوم ةدرفم ةملك يه وأ «ةيفانلا «ام»و «ةتبثملا ؟نإ) نم
 لوقلا فالخب «قطنلا قيرطب اهتلالد :نيلوألا نيلوقلا ىلعف ؟«الإ)و «ام) ىنعمب
 ثلاث

 .ةالص لوصفلا حيقنت حيقنت حرش ۱۱ يزارلل لوصحملا .۲۳۹ص ة س :رظناو

 = ىلع دضعلا حرش EA ٠ رصتخملا نايب ١1/5. بجاحلا عفر ۷/۱ جاهبإلا
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 ns الاب ُلاَمْعَألا اَمّنِإِج : لم اّمأَ

 .ه۳/١٠ رينملا بكوكلا حرش ۲۲٤/١. ملاعملا حرش ٤۷۹/۲. ةدعلا .۱۸۲/۲ رصتخملا
 .۳۷۸ «۳۷۹/۱ عماسملا فينشت .۱۹۰/۲ لوسلا ةياهن ١7. ۰۱۰۲/۱ ريرحتلا ريسيت
 رصتخملا نايبو 2١87/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «ىنعمب» ش أ :يف
 ٠١/٤. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«لثم» لدب . 5

 ءيش لك عسو وه الإ هلإ ال يذلا هللا مكهلإ امنإ# :اهمامتو .5 :ةيآلا هط ةروس
 .(ًاملع

 .ش :نم ةطقاس «تاينلاب» ةظفل

 تعمسا :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع صفح يبأ نينمؤملا ريمأ نع
 تناك نمف «ىون ام ٍءيرما لكل امنإو تاينلاب لامعألا امنإ» :لوقي ب هللا لوسر
 وأ اهبيصي ايندل هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف هلوسرو هللا ىلإ هترجه

 .«هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهجوزتي ةأرما

 ىلإ ي ىحولا ءدب ناك فيك )١( باب «يحولا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .ًارصتخم ۲/١ ةع هللا لوسر

 ٠١/١ خلإ ...ةينلاب لامعألا نإ ءاج ام )4١( باب «ناميإلا باتك يفو

 (5) باب ءهلضفو قتعلا باتك يفو .«ثيدحلا ....ىون ام ءيرما لكلو ةينلاب لامعألا»
 .هوحنب #/١١9 خلإ ...قالطلاو قاتعلا يف نايسنلاو أطخلا

 .؟67/4 ةنيدملا ىلإ هباحصأو ب يبنلا ةرجه (48) باب ءراصنألا بقانم باتك يفو
 ىون ام هلف ةأرما جوزتيل ًاريخ لمع وأ رجاه نم (0) باب «حاكنلا باتك يفو
 باتك يفو ۲۳٠/۷. ناميألا يف ةينلا (51) باب ءروذنلاو ناميألا باتك يفو . 8/5

 .59/8 خلإ ...ىون ام ءيرما لكل نإو ليحلا كرت يف )١( باب «ليحلا
 )٠١١( ثيدح .ةينلاب لامعألا امنإ» :ِكَك هلوق باب ءةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .١لهاهر#

 ثيدح تاينلاو قالطلا هب ىنع اميف باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

off (YYW ` 
 ثيدح ايندلل ءاير لتاقي نميف ءاج ام باب ءداهجلا لئاضف باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
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 الف ءوِرْيَعِب ِهيِف َموُمْعْلا َّنأل ؛ٌفيِعَضُف "”4َقَمْعَأ "” ْنَمِل ُهآلَوْلا امنو

 .اًرِهاَظ ٌءالَو ٍقِتْعُمْلا رْيَعِل ُميِقَتْسَي

 لَو .هدْيَر ُمِلاَعْلادَو دير يِقيِدَص١ :ُلْنِمَ :"”رضَحْلا ُموُهْفَم اَمأَو
 O) ه2 هب

 0 neee nenere هع ةئيِرق

 . ھا .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو د

 «قالطلا باتك يفو 58/١. ءوضولا يف ةينلا باب «ةراهطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 «ىربكلا ننسلا يف ًاضيأ يئاسنلا هجرخأو ١168/5. هانعم لمتحي اميف هب دصق اذإ باب

 .4؟5/8 فارشألا ةفحت رظنا .قالطلا ىفو قئاقرلا ىف

 .41/8 )٤۲۲۷( ثيدح ةينلا باب ءدهزلا باتك ىف :هجام نبا هجرخأو
 ٤۳. ۲۵/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .ش :نم ةطقاس «قتعأ نمل» ةظفل )١(

 اهيذخ» :اهل لاق لكك هللا لوسر نأ» :ةريرب ثيدح يف اهنع هللا يضر ةشئاع نع (۲)
 .«قتعأ نمل ءالولا امنإف .ءالولا مهل يطرتشاو

 لحت ال عيبلا يف اطورش طرتشا اذإ (۷۳) باب «عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 .ةصق هيفو ۳

 ام (۲) باب يفو .مجن ةنس لك يف هموجنو بتاكملا )١( باب «بتاكملا باتك يفو

 .بتاكملا طورش يف زوجي
 رتشا بتاكملا لاق اذإ (8) بابو .سانلا هلاؤسو بتاكملا ةثاغتسا (") باب ىفو

 .158 ۱۲۹/۳ كلذل هارتشاف ىنقتعاو

 .1141/5 (5) ثيدح قتعأ نمل ءالولا امنإ باب ءقتعلا باتك يف ملسم هجرخأو
 .( 18 ا٤ ۱٣ ل٠ (24) ثيدح ًاضيأو

 )١9( ثيدح قتعأ نمل ءالولاو قتعلا باتك يف باب ءأطوملا يف كلام مامإلا هجرخأو
0/01 

 بيترتلاو «هل ًاربخ صاخلا فوصوملا ىلع فصولا مدقي نأ وه :رصحلا موهفم (9)
 ىلع دضعلا حرش :رظنا .هريغ نع يفنلا دصق هيلإ لودعلا نم مهفيف .هفالخ يعيبطلا
 عماسملا فينشت .484/؟ رصتخملا نايب ٠۹/٤. بجاحلا عفر .۱۸۳/۲ رصتخملا

 .۲۲۲ص يونسإلل لوصألا دئاوز ١/7
 :يناعم ةثالث اهل «لأ» ()

 * ًالوسر نوعرف ىلإ انلسرأ امك :ىلاعت هلوق وحن يركذ امإ وهو ءدهعلل نوكت ١
 داولاب# :ىلاعت هلوق وحن يملع وأ ٠١[. ء١٠ :لمزملا] (لوسرلا نوعرف ىصعف
 -يروضح وأ ٠١[. :ةبوتلا] راغلا يف امه ذإ9و :٠ ١١[. تاعزانلا] «ىوط سدقملا
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 . "”ةوُهْفَم َليِقَو .ٌقوطْنَم :َليِقَو . "”ديِفُي آل :َليِقَق
 ًالَو سنجل ُحُّلْصَي آل اًمهيِف اًمِهيِف هلال ؛ُسْكَعْلا ُهَداَقَأل ۾ ا :َلَوألا

 ربعي ميِدَقلا َناَكَل َناَك اک ْوَل :اًضْيَأَو ْمُهُليِلَد َوُهَو . ةَئيِرَمْلا مَدَعِل ؛ ِنّيعُم م ٍدوُهْعَمِل

 .ةَمِلَكْلا َلوُلْدَم

 سنجلا ٍرْذَعَتِل ؛ٌصخألاب ّمَعَألا نَع َربخأل ُهْدِفُي ْمَل ْوَل :هب ُلِئاَقْلا

 ٤[. :ةدئاملا] (مكنيد مكل تلمكأ مويلا# :ىلاعت هلوق وحن =

 ١[. :رصعلا] 4رسخ يفل ناسنإلا نإ :ىلاعت هلوق وحن سنجلا قارغتسالو - ۲
 هذه نم ريخ ةقيقحلا هذه :يأ .لهجلا نم ريخ ملعلا :وحن ةقيقحلا فيرعتلو - ۳

 .ةقيقحلا
 ةدع هتيشاحبو كلاسملا حضوأ 178/١. كلام نبا ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش :رظنا
 حرش .47 ص يرزجلا نبال ةصالخلا .ظافلأ نع ةصاصخلا فشاك 174/١. كلاسلا
 185/١. ينومشألا حرش ىلع نابصلا ةيشاح ٠٠١. 44ص مظانلا نبال ةيفلألا

 «ةيفنحلاو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل هبسنو ۹۳/١ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا )١(

 .نيملكتملا نم ةعامجو

 .77”صض لوصألا دئاوز .088ص لوصفلا حيقنت حرش .۳۱۷/۱ ناهربلا :رظناو

 ةمادق نباو «يلازغلاو «يسارهلاو «نيمرحلا مامإ :رصحلا ديفي هنأ ىلإ بهذ (۲)

 ءروكشلادبع نباو ءراجنلا نباو «مامهلا نباو «يفارقلاو «ةيميت نب دجملاو «يسدقملا
 .ءاملعلا نم نيققحملل راجنلا نباو يشكرزلا هبسنو .يناكوشلاو

 :نيلوق ىلع ؟ موهفملاب وأ قوطنملاب هديفي له ءرصحلاب نولئاقلا فلتخا مث
 نباو ءيسارهلاو «يلازغلاو «ينيوجلا :لاق هبو «قوطنملاب رصحلا ديفي :لوألا لوقلا
 .مهريغو روكشلادبع نباو «راجنلا
 .يناكوشلاو «ينازاتفتلا نيدلا دعس :لاق هبو «موهفملاب رصحلا ديفي : يناثلا لوقلا

 رصحلا اذه نوك امأو» :187/؟ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق

 يفنلاب قطني ال هنأب عطقلل ؛فالخ هيف عقي نأ يغبني ال اممف ءًاقوطنم ال ًاموهفم
 .ها .ا(الصأ

 ماكحإلا ۲۲٠. ص لوخنملا .۲۰۷/۲ ىفصتسملا ۳١۱۷/١ - ١48#. ناهربلا :رظنا

 لوصفلا حيقنت حرش ."57ص ةدوسملا .ةهزنلا عم ۲۱۷/١ ةضورلا .4۳/۳ يدمآلل

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۸٤/١. رصتخملا نايب ١49/5. بجاحلا عفر .58 - ۹۷ص

 حرش .۲۲۴ص لوصألا دئاوز .191/5 لوسلا ةياهن .دعسلا ةيشاح عم ۲

 .47"ه/١ تومحرلا حتاوف ١194/١. ريرحتلا ريسيت .514 - ۱۸/۳ رينملا بكوكلا

 .١15ص لوحفلا داشرإ
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 ج : :انْلُق] . يهمل ٍلياَكلا ىَنْعَمِب ينه ٍدوُهْعَمِل ُهَلْعَج تج جوف .ِدْهَعْلاَو

 :ُلْثِم ٌيِنْمِذ ٍدوُهْعَمِل ُهّلْغَج َّنَأِب بيج أَو [؟رضَحْلا نبأ نب ملا
 امير .ٌفوُدْحَمْلا َوُم للا دَر : لهو اَدْبُْحْلا [ب/هو] / ٌتْلَك»

 دَر : يف ِهّيَوُبيِس ِهْيَلَع ص يذلا َوُهَول َرِكُذ ام يعي نْيَعِب «ُمِلاَعْلا َدْيَر» : ُهُمَرْلَي

 ْنِإَف يذلا ُهَطْرَش َّنأل ؛طَلَعَف ٌمَعَألاِب ُرِبْخُي 3 َمَعَر ْنِإَف .(«لُجَّرلا
 ٍدْيَر ْنَع "ااًعِطَقْنُم ٍفيِرْعَّنلاِب ِهِلالْفِتْسا ٍبوُجْوِل ٍ؛ْطَلَغَف ٍدْيَرِل اللا أ مَعَ

4 e . لوصْوَمْلاَك° 

 ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (1)

 ٠ .۱۸۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .485/5 رصتخملا نايب .51/4 بجاحلا عفر
 ىف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ٠ 2187/9 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۸١/۲. رصتخملا نايب 5١/4. بجاحلا عفر
 :انلق» :اذه لدب هريغ طخب ةيشاحلا يفو» 7١/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 (؟رصحلا نيأف «ةغلابملل ماللاو حيحص

 يف ام ىهتنا .«لجرلا ديز» : يف هيوبيس هيلع صن يذلا وهو «ملاعلا ديز :همزلیو

 .ها .(ةيشاحلا

 أ :نم ةطقاس «اعطقنم» ةظفل (۳)

 يف هركذ ام نأ ملعاو» ۱۸١/۲١: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق (؟)

 ملع يف بردتلا ةلقب _ بجاحلا نبا يأ  فنصملل دهشي رصحلا موهفم ثحب

 .ها .«يناعملا
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 عشا
 بالا ُتْحَسَن :ُلْفَئلاَو .َّلظلا ٌسْمَّسلا ٍِتَحَسَن .ُهَلاَإلا :ُحْسّنلا

 .ٍلّرَألِل :َليِقَو .ُكَرَتْشُم :َليِقَف ."0ٌتاَحَساَتُمْلا هليو كلا تحن كو
 0 4 ت

 ٠. يناثلل : ]يِقَو

 .عفرلا : يأ «لاطبإلاو «ةلازإلا هب داريو قلطي :ةغللا يف خسنلا 00

 هتبهذأ : يأ ءّلظلا سمشلا ِتْحَسَنَو «تابشلا ٌبيشلا خسن :وحن لدب ىلإ خسن نوكيو

 اسم تلحو

 .هتلطبأ :يأ ءرثألا حيرلا تخسن :وحن لدب ريغ ىلإ خسنو

 :ناعون وهو «توبثلا دعب ليوحتلاو لقنلا هب داريو قلطيو
 .ثيراوملا يف تاخسانملاك «لوألا ءاقب مدع عم لقنلا :امهدحأ

 ام خسنتسن انك انإ :ىلاعت هلوق هنمو «باتكلا خسنك «لوألا ءاقب عم لقنلا :يناثلا

 .[۲۹ :ةيئاجلا] «نولمعت متتك
 .۸* ١ص بغارلا تادرفم 1٠۲/۲. رينملا حابصملا .۲۷۱/۱ طيحملا سوماقلا :رظنا

 خسانلا يف رابتعالا .14۷ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم ."4١ص يناجرجلل تافيرعتلا
 .8ص يمزاحلل راثآلا نم خوسنملاو

 .«تاخسانملا» لدب «ةخسانملا» أ :ىف (۲)

 مقي مل مئاق ثاريملا لصأو «ةثرو دعب ةثرو تومي نأ :ثيراوملا يف تاخسانملاو

 .لايجأ دعب الإ مسقي ال مث

 ۲۷/٤. بجاحلا عفر .۲۹۷ص يناجرجلل تافيرعتلا .0١680ص بغارلا تادرفم :رظنا

 هقفلا .١45ص ءاهقفلا ةغل مجعم .ه۳/٠٠ رينملا بكوكلا حرش ٤۹۰/۲. رصتخملا نايب

 ٤۳۳/۸. هتلدأو ىمالسإلا

 ةثالث ىلع هتقيقح يف اوفلتخا «لقنلاو ةلازإلا يف خسنلا ظفل لامعتسا عقو امل (۳)

 : لاوقأ

 «يلازغلاو «ينالقابلا يضاقلا :لاق هبو .لقنلاو ةلازإلا نيب كرتشم :لوألا لوقلا

 ۰ ٠ ۰ .باهولادبع يضاقلاو
 .ًايونعم ًاكارتشا امهنيب كرتشم هنإ :ناهربلا حرش يف رينملا نبا لاقو
 ‹يرصبلا نيسحلا وبأ :لاق هبو .لقنلا يف زاجم ةلازإلا يف ةقيقح :يناثلا لوقلا

 .نيرثكألا نع يدنهلا يفصلا هاكحو «بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هراتخاو

 «يعفاشلا يشاشلا لافقلا :لاق هبو .ةلازإلا يف زاجم لقنلا يف ةقيقح :ثلاثلا لوقلا

 .لوصحملا يف يزارلا رخفلاو
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 .رْخََتُم يِعْرَش ٍليِلَدب ّيِعْرَّشلا محلا ٌعْفَر» :حالطشالا يِفَو
 لص : : وختو (ةَلْفَعْلاَو مؤنلاب' ْعْفَرلاَو «لضألا مكب (ُحاَبْمْلا» ٌجْرَْيَف رخ

 . (رْمَّشلا رخآ ىلإ

 3 نكي 2 ْنَأ َدْعَب ٍفَّلَكْمْلا ىَلَع ٌلْصْحَي ام :مكحل لاب وِيْعَتَو

 دق محلا :ُةري الق .اعطق باميلا دنع نك مل ٍلْقَعْلاب طور َبوُجبولا
or 

 ۳ هوجو َدْعَب ٍءْيَش ُميِرْحَت َتَبَت اَذِإ هاب ْعطَمْلاَو .هيغت مل اال ؛ ؛ْعِمَتْرَي الف

 )0( ؟ي هاا دعس

 .  عفرلاب ُيِنْعَمْلا َوُهَو .ُبوُجوْلا

(0) 

 عمو» :لاق ثيح ًايظفل ًافالخ فالخلا اذه ۹۸/۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا دع دقو
 .ها .«يونعم ال يظفل اذه يف عازنلاف هلك اذه

 دمتعملا 1١19/١. ىفصتسملا .405/9؟ ىنيوجلل صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 حيقنت حرش .۹۸ /45  يدمآلل ماكحإلا TAN يزارلل لوصحملا 11

 دضعلا حرش ٤۹٠/۲. رصتخملا نايب ۳٠١/٤ - ۴١. بجاحلا عفر ."١١ص لوصفلا
 .١١٠ص لوحفلا داشرإ .078/# رينملا بكوكلا حرش ۱۸١/۲. رصتخملا ىلع

 «يلازغلاو ينالقابلا يضاقلا لاق هبو .عفر خسنلا نأ ىلع نييلوصألا نم نيققحملا رثكأ

 «بجاحلا نباو «يرابنألا نباو .يدمآلاو «يزاريشلا قاحسإ وبأو «يفريصلاو

 .يكبسلا نباو «يرايبألاو
 .خسنلا نايرطل ؛لاز هنأ الإ مكحلا يقبل خسنلا نايرط الول هنأ :عفرلا ىنعمو

 «نايب هنأ ىلإ يزارلا رخفلاو «نيمرحلا مامإو «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا بهذو

 .يواضيبلا لوق وهو «يفارقلا هراتخاو .ءاملعلا رثكأ نع ملاعملا يف هاكحو

 : ةلأسملا يف فالخلا ىنبم

 لاقو .نايب وأ عفر خسنلا نأ يف فلتخا» :۲4۲ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا لاق

 ضرعلا نأب لاق نمف «ضارعألا ءاقب ةلأسم ىلع ينبم وهو )۲۷۸/۳١(: لوصحملا يف
 :لاق نينامز ىقبي ال ٌضرعلا نأب لاق نمو .قاب خوسنملا :لاق ماودلاو ءاقبلا لبقي
 .ضرعلاب يهتني امك هتاذب يهتني مكحلا

 ءدوجولا بجاولا ميدقلا هباطخ وه هّللا مكح نأ ةهج نم ءانبلا اذه يفارقلا ركنأو
 وه لب «يدوجو ىنعم يف ضرعلل ًاكراشم الو ءًاضرع نوكي نأ هيلع ليحتسيف

 «هقلعت ماودب مكحلا ماود لب «هتافصو هتاذ يف ءيش هلثمك سيل ىلاعتو هناحبس

 ىف ةدوجوم اهنإف ء«فصوت ال تافاضإو بسن تافصلا قلعتو .هعاطقناب هعاطقناو

 1 .ها.«ميقتسي الف ضارعأ الو «جراخلا
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 . “لوألا مكحْلا م اود ٍطْرَش ِءاَمَْلا ٍروُهُظ ىَلَع ٌلاَدلا ُظْيَللا» : ُماَمِإلا

 حس :ِلْدَعْلا َظْنَل َّنإَف ؛ُدِرَطَي "لو ْخْسّتلا ليد َطْفَّللا َّنَأ :ُدِرَيَق
or وع 

 ْيَلَع هللا ىَّلَص ِهِلْعِفب ُنوُكَي ْذَق ُهّنأل ؛ ُسْكَمنَي ًالَو خشتي َسْيَل .هاَذَك مح

 .َمَلَسَو

 ‹ ختا ِءاَفِتْلاِب طْوَّشلا َرَّسق هلال ؛ ؛ خللا ىَلَع ُلاَّدلا ٌظْفَللا : ُهَلِصاَح َء 4

 . هَلوُصَح هامل ُكاَِتْناَو

 باطخْلاب ِتباَللا محلا عاَفِتْرا لَ ٌلاَدلا ُتاَطِخْلا» : ٌنِلاَرَعْلا َلاَقَو
 كے رو
 . "ع هیج رَت َعَم اتا َناَكَل هالوَل وجو ىَلَع مدل

(01) 

00 

(۳) 

 ىفصتسملا ۸٠٠/١. ناهربلا ٠٠٠/١. ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 يزارلل لوصحملا 51/١". دمتعملا 6٤۸١/١. عمللا حرش ."١ص عمللا 0١

 حرش ٠٠١. - ۹۸/۸۳ يدمآلل ماكحإلا .۳۸/۲ يناسملتلا نبال ملاعملا حرش .۳

 حرش .451/5 رصتخملا نايب ۳۲/٢. بجاحلا عفر ٠۲. "١١ص لوصفلا حيقنت

 ةيشاح عم ا/ه/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .188/9؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 56/4 طيحملا رحبلا .548/5 لوسلا ةياهن .۷/۲٤۲جاهنملا حرش يف جاهبإلا .ينانبلا

 .6575/# رينملا بكوكلا حرش .۲۹۲ص بهذلا لسالس .۸۸/۲ عماسملا فينشت .۷

 .١15صض لوحفلا داشرإ .ه١/۳ تومحرلا حتاوف

 ١419(. ةرقف) 848/5 ناهربلا يف مامإلا فيرعت رظنا

 مكحلا نأ هانعمو» :187/7 رصتخملا ىلع هحرش يف يجيإلا نيدلا دضع يضاقلا لاق

 رهظي نأ ماودلا ُلَجَأو .وه الإ هملعي ال طرشب ًاطورشم اماود هّللا ملع يف ًامئاد ناك

 ىلاعت هقيفوتب الإ كلذ امو «هماود لطبيو مكحلا عطقنيف < «فلكملل طرشلا كلذ ءافتنا

 .ها .«خسنلا وه كلذف «هيلع ًالاد ًالوق لاق اذإف .هايإ

 .«الو» لدب «الف» أ :يف

 رارمتسا طرش يفاني ام ءادبإ خسنلا نأ :راتخملاو» :هلوقب ٠۲۹ص لوخنملا يف هفّرع

 .ها .مكحلا

 اممو ٠١8/١. ىفصتسملا ىف هركذ ‹رصتخملا يف انه بجاحلا نبا هركذ يذلا هفيرعتو

 يضاقلل داشرإلاو بيرقتلا باتك نم فيرعتلا اذه ذخأ يلازغلا نأ هيلإ ةراشإلا ردجت
 يف هتدجوو «عوبطملا ريغصلا يف هيلع فقأ مل يننأل ءطسوألا وأ ريبكلا - .ينالقابلا
 ١ :خسنلا دح يف يضاقلا ةرابع صن كيلإو «- ٤٥١/١ ينيوجلل صيخلتلا باتك
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 .ةدايز «هرخا ىلإ هجو ىلع» : هلوَق ْنأَو .لّوألا ةثالثلا دروأو

 ٌّىِعْرَّشلا مكحْلا ِدَمَأ ٍءاَهِيْنِإ ىَلَع لاَدلا ٌّصّكلا» :[/0] / ُهاَهَمُمْلا ِتَلاَكَو  aو 20 م 1 02 ل ع و 0
 د ع ۳ اا ےک 1

 رخاتلا عم ٠ اودروم نع .
 اَميِدَت مُكُحْلا ٍنْوَكِل ؛عْفّرلا َنِم اوُرَف ْنِإَف ")[ُلّرألا] .ُةَتَلَتلا َدِروُأَو راس 8

 7 00 8 م00 ووا سك وبس وك م م لكل
 .عفّرلا ىَنْعَم وهو . هيلع ُهَءاَقَب يفاتي بوجولا ِدَمَأ ٌءاَهِتلاَف ءاَميِدَق ِقلَعَتلاَو

 .o ر لە وە نق 1 و و ی رے و 0 7 ماس
 لعفلا لبق خستلا ْعْنَم مهمل .«لبقتسمب قلعت عِفَتْرَي ال هنال ؛اوّرف نإو

 . ةَلْرَتْعمْلاَك

 وح قواه مه وو و و و ر رک جن رر واچ c7 هس
 ْنِم دبالف «هرارمتسا ٍنوُنظَملا لّبقتسملاب قلعتلا ِدَمَأ نايب هنال ؛ناك نو

 .ِهِلاَوَر
 ك ر رو9 ك 7-0 و9 مول مَع ر و روش روو

 لِئاز مدمتملا صتئلاب تباثلا مكحلا لثم نأ ىلع لادلا ظمللا» : ةلزتغملا

 .ّيلَرَعْلا ىَلَع ام ريف "هع اگل لول وجو یل
1 sl rh TL Brey (es هنأ AL ِتَمَلاَحَو .عوُفْوْلاَو ٍِزاَوَجْلا ىّلَع ٌءاَمْجِإلاَو . لف ِةَرَمْلاِب ُدَيَقْمْلاَو 

 ًاتباث ناكل هالول هجو ىلع مدقتملا باطخلاب تباثلا مكحلا عافترا ىلع لادلا باطخلا =
 ها .(هنع هيخارت عم

 .دحلا اذهل راصتنالا يف ينالقابلا يضاقلا بنطأ دقو

 رصتخملا نايبو 2185/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك ؛«ريخأتلا» ش :يف )١(
 .«رخأتلا» لدب ۲

 روصنم يبأ خيشلل فيرعتلا اذه 1۹4ص لوصألا نازيم يف يدنقرمسلا بسن (۲)

 .هللا همحر يديرتاملا

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 ۱۸٦/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش :8/4 بجاحلا

 لوخنملا ۸٤١/۲. ناهربلا ٠٠٠/۲. ىنيوجلل صيخلتلا :ىف ةلزتعملا فيرعت رظنا (:4)
 يناسملتلا نبال ملاعملا حرش .44/ يدمآلل ماكحإلا ۳۹۷/١. دمتعملا .140ص
 رصتخملا نايب ."/5 بجاحلا عفر .598ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم "7

 .188/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش . ۲

 .1لْعِفبا لدب 'لَعْفُي» ش :يف )هر(
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 . "0زاَوَجْلا يف ُدوُهَيْلا

 0( ولا . كرمك کلا هو أ
 عوقولا يف ٌيِناَهْمَصلا ميسم وباو

 )١( عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف راطعلا نسح خيشلا لاق ۲/٠١١:
 نأل ؛قيلي ال امم هقفلا لوصأ بتك يف دوهيلا فالخ ةياكح نأ ىلع ينيقلبلا هبن»
 امأ .ةيمالسإلا قرفلا فالتخا يفو «مالسإلا يف ررقم وه اميف هقفلا لوصأ يف مالكلا

 .ها .«نيدلا لوصأ يف اهركذ بسانملاف رافكلا فالخ ةياكح

 اننيب فالخلا بصن ىلإ انب سيلو» :57١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا مامإلا لوقيو
 يف مهفالخ ركذي ىتح مالسإلا ماكحأ اهيف اوفلاخ ةلأسم لوأب هذه الو «ةجاح مهنيبو
 .لوصألا لهأ بئارغ نم اذه نكلو «ةلأسملا هذه

 :قرف ثالث خسنلا عنم يف دوهيلاو

 .ًالقع هعانتما ىلإ تبهذو «بوقعي نب نوعمش ىلإ ةبسن :ةينوعمشلا :ىلوألا
 .ًالقع هنم زوجيو .ًاعمس هعانتما ىلإ تبهذو «دوواد نب نانع ىلإ نوبستنيو : ةينانعلا : ةيناثلا

 نوفرتعم مهو «يناهفصألا بوقعي نب قاحسإ ىسيع يبأ عابتأ مهو :ةيوسيعلا : ةثلاثلا
 زاوج ىلإ اوبهذو «ممألا ةفاك ىلإ ال ةصاخ برعلا ىلإ نكل ءب دمحم انديس ةوبنب

 ص عمللا :رظناو ها . «مهتعيرش ريغ يف اعمس هعوقوو القع خسنلا ١". عمللا ح رش

 ١ ىفصتسملا  .1١١/١يدمآلل ماكحإلا ۱٠۲/۳ - ٠١١. ا عفر 10/4
 رصتخملا نايب ٠٠۴/۲. جاهنملا حرش يف جاهبإلا .188١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

   . ۴لوسلا ةياهن 884/5 ٠٠١. لوصألا نازيم ص١7  .۷٠۳ملاعملا حرش
  ۳۲عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١/ ۸۹بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم

 رينملا ٠۳۳/۳. تومحرلا حتاوف  aعماسملا فينشت  .۸۸١/١لوحفلا داشرإ
 ص ۱٦۲.

 يكحف «همدعو خسنلا زاوج ةلأسم يف يناهفصألا ملسم يبأ نع لوقنلا تبرطضا دقل (0)
 .ةصاخ نارقلا يف خسنلا عنم هنع مهضعب لقنو «عئارشلا نيب خسنلا عنم هنع

 ًاعرشو ًالقع خسنلا زاوجب .نيلئاقلا ةنسلا لهأ روهمج فلاخي مل هنأ :هبهذم قيقحتو
 يف يلحملا لالجلا لاق .حلطصملاو ظفللا يف مهفلاخ هنكلو ءرمألا سفنو ةقيقحلا يف
 وبأ هامسو» ...(نيملسملا لك دنع عقاو خسنلا»» :84/؟ عماوجلا عمج ىلع هحرش
 وهف «نامزألا ضعب ىلع مكحلل رصق هنأل ؛«اصيصخت» ةلزتعملا نم يناهفصألا «ملسم
 مل ثيح هدوجو يف «فلاخ ليقف .«صاخشألا يف صيصختلاك نامزألا يف صيصخت

 هريغو /1٠١7( ماكحإلا يف) يدمآلا هاكح يذلا «ٌفْلُخْلاَه» ءروهشملا همساب هركذي
 .هآ .«ًاصيصخت هتيمست نم مدقت امل «يظفل» «هعوقو هيفن نم هنع

 -يبأ نيب فالخلا نأ فاصنإلا :لوقأ انأو» : 47/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
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 6١56و 6م عع م م م6 هءةو دفعا دو د. م ام ام ا.ه ماقام هام او او امامأاو وهاهو اما. .اقاو اواو هاو ا. او وام هاو. هاماه .اعاق واو اهوا. ماهو

 امك ىلاعت هللا ملع يف ايغم ناك ام لعجي ملسم ابأ نأ كلذو ؛يظفل ةعامجلاو ملسم -

 اومتأو» :لوقي نأ نيب هدنع قرف الو ءاصيصخت عيمجلا يمسيو «ظفللاب ايغم وه

 هنأي طيحم هملعو .«ًاقلطم اوموص» :لوقي نأو ء[1۸۷ :ةرقبلا] (ليللا ىلإ مايصلا

 اخسن يناثلاو ءًاصيصخت لوألا نولعجي ةعامجلاو .«ليللا تقو اوموصت ال» :لزنيس

 : لوقي امنإو ب ىفطصملا ةعيرش راكنإ همزل ىنعملا اذهب خسنلا ملسم وبأ ركنأ ولو

 فالخلا كل حضتي اذهبو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هثعبم ىلإ ةايغم نيقباسلا ةعيرش تناك

 اذهو .؟ ةخسان وأ ةقباسلا عئارشلل ةصصخم ةعيرشلا هذه نأ يف مهضعب هاكح يذلا

 .ها .«فالخلا ىنعم

 ةدحاو ةعيرش يف عوقولا امأ» : 56١ ص هقفلا لوصأ هباتك يف يرضخلا خيشلا لاقو

 ققحي ملو «يناهفصألا ملسم يبأ ٌفالخ لمنو «هعوقو ىلع نوملسملا عمجأ دقف

 وهف «نآرقلا صوصن خسن يف وه امنإ ملسم يبأ فالخ نأ رهاظلاو ...هبهذم نولقانلا

 يف هنوفلاخي نييلوصألا نكلو .هللا تاملكل ليدبت ال مكحم هلك نآرقلا نأ ىري

 .ها .«كلذ

 يبأ مالكب سانلا ىردأ نم هنأل ؛يكبسلا نبا لوق وه ماقملا اذه يف هحجرأ امو

 ملسم يبأ ريسفت ىلع فقو هنأ 4/4 بجاحلا عفر يف حرص ثيح «يناهفصألا ملسم

 .هئارآ ىلع علطاو

 ةلزتعملا ءاملع نم ؛يناهفصألا رحب نب دمحم :وه يناهفصألا ملسم وبأ

 هبتك رهشأو .ه٤٠٠ ةنس دلو «ًالدج ًاملكتم ًاغيلب ًالسرتم ًابتاك ناك ؛ مهريهاشمو

 .ها71؟ ةنس يفوت .4«خوسنملاو خسانلا» هباتكو :«ليزنتلا مكحمل ليوأتلا عماج» هريسفت

 69/١. ةاعولا ةيغب ."۲۲ 2؟949ص ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف :ىف هتمجرت رظنا

 .١6١ص ميدنلا نبال تسرهفلا ۲٤٤/۲. تايفولاب يفاولا
 ىيحي نب رمع نب ىيحي :همسا نأ ١95 ص ةدوسملا يف ةيميت نبا دجملا ركذ دقو

 يف يزاريشلا لاقو .ظحاجلا :هنأ 08/7 تومحرلا حتاوف بحاص ركذو .يناهفصألا

 ىيحي نب ورمع :وه ٦٠۳ص لوصفلا حيقنت حرش كن يئارقلاو ١١۲ا ص ةرصبتلا

 ظحاجلاب بقلملا وه اذه ملسم وبأو» ٠٦٠/١: يونسإلل لوسلا ةياهن يفو .يناهفصألا

 ملاعملا حرش يف مالكلا اذه ىلع فقأ مل) ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا هلاق امك

 يفو «ارحب» لوصحملا يف هلاق ام ىلع هيبأ مس او (م#*_ ۲ خسنلا ثحبم يف

 .ها .(«يحي» عمللا يفو «رمع» بختتملا

 نباو ٠٤٦/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هركذ ام باوصلاو .فيرحت هلك اذهو

 ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلاو ٠۳١۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 557/١. ريونتلاو
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 ْدَق َةَحَّلْصَمْلا نأ ٌمطَمْلاَف ُحِلاَضَمْلا ٍتَرِبثْغا ِنِإَو ٍِزاَوَجْاِ ْعطَمْلا :اَنَ هَ
 .ِتاَمْوَألا ٍفالتحاب ْفِلَتْخَت

 يافتاب كلد مرح دقو . هب ب نم هاتن جيورتب م َرِمأ هنأ :ةاَرَوَتْلا ىفو ساما نك 4 هدم ا هر ورس ر م واج روا

 موي 0 ۳ «ٍناتخلا ٍزاوجبو .ةمي رحت مس ءتبسلا و ةحاَبِإِب : َلِدُبْساَو موش 2 22 ا ناس سام ه2 2 02
 م ت 22

 ٍلصألا حا اَبُم ّعْفَر أب َبيِجَأَو . ميرختلا م مث نيتخألا زاَوَجِبَو مدنی ملول

 هله : ر ُهَتاَوَتُمْلا ىو لزق لطب یوم ةقيرش كسل وأ اونا

 ا ٍدْنَواَّرلا نبا نِم :َليِق .قَلَتحُم :الف . «ةَدَبَوُم ةَعيِرَش

 نبا لاق يناهفصألا نب دمحم وه ملسم وبأ» :45/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق =
 بستنا دق ناك نإو «ملعلاب فورعم لجر وهو :(47؟/١1ةلدألا عطاوق يف) يناعمسلا

 فيك يردأ الف «ةريثك بتك هلو ءريسفتلا يف ريبك باتك هلو «مهنم دعيو ةلزتعملا ىلإ
 همهوت امك ظحاجلا وه سيلو «هريسفت ىلع تفقوو :تلق .هنم فالخلا اذه عقو
 .ها «ةلزتعملا ءاملع نم لجر وه امنإو «مهضعب

 نب دمحم وه :اذه ملسم وبأو» : : ها" هر“ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو
 .ها .«يناهفصألا رحب

 مالسإلا ءاملع قفتا دقو» : 1٦۲/١ ريونتلاو ريرحتلا ىف ذ روشاع نب رهاطلا خيشلا لاقو

 نب دمحم يناهفصألا ملسم وبأ الإ كلذ يف فلاخي ملو .هعوقوو ءخسنلا زاوج ىلع
 .هأ .ارحب

 نإو» :ينالقابلا يضاقلا مالك ًاصخلم 41١/5 ٤۷١ صيخلتلا يف ينيوجلا لاق )١(
 ينب ىسوم رابخإ ىلإ كلذ يف اوبهذو ءًاعمس عنتمم ًالقع زئاج خسنلا نإ :اول ولاق
 ىعدي نأ هب نولباقي ام لوأو «مهنم حارص بنذك اذهف «هتعيرش ديبأتب ليئارسإ

 هومتلق ام حص ول :لوقن مث .ىسوم لبق نم ةعيرش دبأت يف كلذ لثم مهيلع
 روهظ عنمي مث «فلخلا نع ءايبنألا ةمصع بوجول ءًاقح ًاعطق ًاقدص ناكل
 ام ناك ولف هيلع هللا تاولص ىسوم ةعيرش خسن يعدي نم دي ىلع تازجعملا
 اذه :لوقن وأ «هفالخ يعدي نمل ةقدصم تازجعملا تتبث امل ًاحيحص ه هومتلق
 يدنوارلا نبا كلذ مهنقل نم لوأ نإ :ليق دقو «ةلهجلا ضعب ب مكيف هثدحأ ءيش

 :لوقنف ء[۳۲ :ةبوتلا] «نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبايو# : هللا هنعل
 عرصع يف كلذ راهظإب تاقوألاو راصعألا ىلوأ ناكل ًاحيحص هومتركذ ام. ناك ول
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 هل ت

e 

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 هللا ىَلَص “هَل ِهِلْوَقِب ُةَداَعْلا ٍتَضَقَل اًحيِحَص ْمُهَدْنِع َناَك ْوَل ُهَنآ ُمطْقلاَ
 قفا ها

 ملسو ويلع

 رهف “ل ةَرِهاَط نكت ْمَل هَل ْتَرَهَط "'ةَمْكِحِل حس نإ :اولاق

 ام مهنم لئاق لاق امو «هنولداجیو هنوجاحي هتقوب دوهيلا تناك دقو هلك هللا لوسر

 ثعب نوركني اوناك لب «كلذ مهتالاقم ىلوأ ناكل ًاحيحص ناك ولو «هومتلق

 ام لطبف «ةاروتلا يف مهدنع ثوعبملا يبنلا وه سيل هنأ نومعزيو ةي هللا لوسر

 صيخلتلا :يف يدنوارلا نبا ىلإ لوقلا اذه ةبسن رظناو ها .«هجو لك نم هولاق

 ىلإ لوصولا #/1١14. يدمآلل ماكحإلا .۷۷۷/۳ ةدعلا .594ص ةرصبتلا 5
 .7١//؟ لوصألا

 يسرافلا يدادغبلا نيسحلا وبأ ءقاحسإ نب ىيحي نب دمحأ :وه يِدْنَواَرلا نبا -

 ناساق ىرق نم ةيرق يهو دْنَواَر ىلإ ةبسن - يدنوارلا نباب روهشملا « يناهبصألا

 داحلإلاب يمر «ًايلزتعم ناك . روباسين رهاظ ةيحان ًاضيأ دْنَواَرو «ناهبصأ يحاونب

 نم الإ راص ام ىلإ راص ام هنأب فرتعاو «هتوم دنع بات نأ هنع ىكح دقو «ةقدنزلاو

 جتحي يذلا «جاتلا» باتك هل .بات هنأ ةياكح يرصبلا نيسحلا وبأ ركنأو .هباحصأ ءافج
 :يزوجلا نبا لاق .تالاسرلا لاطبإ ىلع هيف نهربي (درمزلا» باتكو .ملاعلا مدقل هيف

 ىلع نعطلا يف «ديرفلا» باتك هلو .درجم رفك وه امنإو «؛درمزلا» باتك فلأ

 باتكو «ًآرانيد نيثالث مهنم ذخأو ءةضفارلل هفنص يذلا «ةمامإلا» باتكو هلي لوسرلا

 وبأو «نايئابجلا ضقنلاب هبتكل ىدصت «هلتق ةلزتعملا تلواح هلجألو ؛«ةلزتعملا حئاضف»

 يدوهيلا ىسيع يبأ يوال نبال اهفلأ. تايرفك هبتك رثكأو .ةلزتعملا نم طايخلا حلا

 اذه ندسفي ال :لوقي دوهيلا ضعب ناكو ءوه ملسأ ًايدوهي هوبأ ناكو .يزاوهألا
 يبن ال :لاق هنأ ىسوم نع اولوق :لاقو .ةاروتلا انيلع هوبأ دسفأ امك مكباتك مكيلع

 رظنا .َلِتق هن ! :ليقو «ه۲۹۸ ةنس يفوت .داحلإلا لهأو ضفاورلا مزالي ناكو «يدعب

 . هر ةرهازلا موجنلا 598/١. بهذلا تارذش ۹٤/١. نايعألا تايفو :يف هتمجرت

 نايب ققحم نع ًالقن - يشكرزلل ربتعملا 19/١. يراسناوخلل تانجلا تاضور

 .7 6805 _ ٥٠٥۵/۲ رصتخملا

 . اهل هايإ مهلوقب» ش :ةرابع
 وه هتبثأ امو .ةلي» لدب 6508/5 رصتخملا نايب يف امك «مالسلا هيلع» ش :يف

 .188١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۳/٤ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا

 .«ةمكحب حسنلا ناك نإ :اولاق» ش :ةرابع

 ٤١/٤‹ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش «أ :نم طقاس «هل» فرح

 .188/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٠٠٦/۲ رصتخملا نايبو
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 ْفِلَتْخَت م ]ب/1۰1 / : ِحِلاَصَمْلا رابعا َدْعَب َبيِجَأَو . ٌثَبَعَف اَ «ٌءاَدَلا

 ءٍلاخ وأ ِتْقَو يف ِءاَوَد برش َةَعَمْتَمَك ءِلاَوخَألاَو ٍنامزألا فالیخاپ

 . “نکي ْمَل اَم ُروُهظ ْدّدَجَتَي ْمَلَك .رخآ يِف "اهرَرضَو

 ؛ْلَبقُي مل ِديِبأَتلا ىَلَع د نإ .خشتب َسِيَلَك ديم ناک نإ :اواق
 بألا راب اًبخإلا ِرْذَعَت ىلإ يدوي هالو ؛ٍدَّيَوُمِب َسْيَل دَ 2 وم ب ضُْفاَنَتلِل

 ت
 ص

 و َبيِجَأَو .ْمُكيعيِرَش خشن ٍزاَوَج ىَلِإَو ءا مك ٍديبأتب ٍقوُنُوْلا يفت ىلإ

 ص ٠ :لئي يعم ناگ ول امك ٠ خلا عمي ال ديبألاب ٍبِجاَوْلا ٍلَعِفلا ديف

 را «اَدَبَأ َّناَضَمَر ْمص» :ُهلَوْفَو .ُرَدُجَأ “ادق هَلْ ُحَسْنُي 3 َناَضَمَر

 . بوُجوْلا ُقَلَعَتُم َعيِمَجمْلا نا ٌبِجحوُي

1 

 * ا

 فالخب «نيملسملا ةفاك دنع ىلاعت هللا ىلع لاحم وهو ءملعلا ددجت وه :ُءاَدَّبلا )١(

 يف يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق .ّنّيَب ءادبلاو خسنلا نيب قرفلاو .عقاوو زئاج وهف خسنلا
 :خسني اميف لوقن ال نحنو ايف ناك ام هل رهظي نأ :ءادبلا نإ) :707ص ةرصبتلا
 تقو يف هعفري هنأ ملاع وهو «هب رمأ هنإ :لوقن لب «هيلع ايفخ ناك ام هل رهظ هنإ

 .ها .«ءادب كلذ نوكي الف ءهيلع انعلطي مل نإو « خسنلا

 ينيوجلل ناهربلا 457/1١. ينيوجلل صيخلتلا :يف ءادبلاو خسنلا نيب قرفلا رظناو
 دمتعملا .۴٠٠ص ةرصبتلا 48/١. عمللا حرش ."٠١ص عمللا .489 _

 ماكحإلا ۷۷٤/١. ةدعلا 44/١". لوصفلا ماكحإ .447/4 مزح نبال ماكحإلا 1١/_"
 عفر .44/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح . 07/8“ يدمآلل

 لذب .۱۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5//601 رصتخملا نايب .4/"5 بجاحلا
 .685/“ رينملا بكوكلا حرش .554/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا ."١١ص يدنمسألل رظنلا
 27 عماسملا فينشت

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«هررضو» لدب «ةرورضو» ش :يف (۲)
 «نامزلا فالتخاب حلاصملا فلتخت دقو» 8/١": يضاقلا بدأ يف يدرواملا لاق (۳)

 يف ةحلصم خسانلا نوكيو «يناثلا نود لوألا نامزلا يف ةحلصم خوسنملا نوكيف
 «هتقو يف انسحو «هنامز يف ةحلصم امهنم دحاو لك نوكيف «لوألا نود يناثلا نامزلا

 .ها .«اداضت نإو
 .«هنأب» لدب «هنأل» ش :يف (5)

 . «اذهف» لدب وهف ش : يف )6(
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 ربحي نأ ُمِيَتْمُمْلا اَمَِّإَو .ِتْوَمْلاَك صفات لَ ِءُراَرْمِيْسالا مرلي الو
 ل ادب قاب َبوُجوْلا ناب

 لْبَق ُةَعاَمَتْرَو .ُهَعَم وَ ُمْدْعَي وَ ءودوجو لْبَق ناكل راج ْوَل: اوُناَق

 :اًنْلُق تالار يفك ٍةَلاَحِتْسال ؛ْرَدِجأ ُهَعَمَو ؛لِطاَب ُهَدْعَب وأ ودور

 ي َلْغِفْلا َّنَأ آل ؛تْوَمْلاك َلاَر َناَك يِذَّلا فيلكا َّنأ :ُداَرْمْلا

 وأ د 7 ءاَدَبَأ ُهَراَرْمِيْسا ْمِلَع ىَلاَعَت يِراَبْلا وکی ن
 ُهُحَسْنَي هنأ َمِلَع يلا دّيَعُمْلا ِتْقَوْلا ىلإ: الف .خشتب سَم ءَنّكَعُم ِتْقَو ىلإ
 ‹ خلاب هِعاَمِتْرا ُهُمْلِعَو « هيف

- 

 .َحْسَنلا عمي آل <

 اَمِل ٌةَحِساَئ اَئَتَعيِرَش َّنَأ "”[ىَنلَع] ٌعاَمجِإلا :ٌيِناَهَفْضَألا ىَلَعَو
 es يجوتلا حسو . املاح

 . (الف» لدب «الو» ش : يف )1(

 .1خسَنا لدب (خَسْنْيا أ :يف (0)

 عفر امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 ٠۹۰/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 28١1/5 رصتخملا نايبو ١45/4 بجاحلا

 - بجاحلا نبا ديري - فئصلا هاعدا امو» : 51/54 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (4)
 يف فالخلا مهضعب ةياكح هيفاني الو «حيحص ةخسان انتعيرش نأ ىلع عامجإلا نم

 انعرش ىف ىهنمو رومأم لك نأ ةخسان اهنوكب اندارم نأل ؛ةخسان وأ ةصصخم اهنأ
 ال يظفل يكحملا فالخلاو ءاهرمأ ىهتنا دق ةقباسلا عئارشلا لك نأو «عيرشتلا حتتفم
 .ها .؟يونعم

 لوأ ناك :سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ّىلع لاق» ۳۳۸/١: هريسفت يف ريثك نبا لاق )٥(
 رثكأ ناكو «ةنيدملا ىلإ رجاه امل لك هللا لوسر نأ كلذو «ةلبقلا نآرقلا نم خسن ام
 اهلبقتساف ءدوهيلا تحرفف «سدقملا تيب لبقتسي نأ هللا هرمأف .دوهيلا اهلهأ
 رظنيو هللا ىلإ وعدي ناكف « ميهاربإ ةلبق بحي ناكو ءًارهش رشع ةعضب لك هللا لوسر
 «هرطش مكهوجو اولوف ...ءامسلا يف كهجو بلقت ىرن دق :هللا لزنأف ءامسلا ىلإ

 اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع مهالو ام# :اولاقو دوهيلا كلذ نم تباتراف ١57[ ةرقبلا]

 ١5١[. :ةرقبلا] #برغملاو قرشملا هلل لق

 ةلبقلا انلعج امو :ىلاعت هّللا لاقو 1١١4[.« :ةرقبلا] هللا هجو مشف اولوت امنيأفط :لاقو

 .ها ١547[4. :ةرقبلا] (هيبقع ىلع بلقني نمم لوسرلا عبتي نم ملعنل الإ اهيلع تنك يتلا
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 . ٌريثَك َكِلَذَو «"”ِثيِراَوَمْلاِب َنيِبَرْكألِل ''اهيِصَوْلاَو

(00 

00 

 مهءاج ذإ حبصلا ةالص يف ءابقب سانلا امنيب» :لاق امهنع هّللا يضر رمع نبا نعو
 ةلبقلا لبقتسي نأ رمأ دقو .ءنآرق ةليللا هيلع لزنأ دق لي يبنلا نإ» :لاقف تآ ٠

 «ةبعكلا ىلإ اورادتساف «ماشلا ىلإ مههوجو تناكو ءاهولبقتساف

 ىري ال نمو ءةلبقلا ىف ءاج ام (””) باب «ةالصلا باتك ىف يراخبلا هجرخأ

 :نآرقلا ريسفت باتك يفو 2٠١8/١ ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصف اهس نم ىلع ةداعإلا
 ملعنل الإ اهيلع تنك يتلا ةلبقلا انلعج امو )١4(: باب «ةرقبلا ةروس ريسفت
 ةيآ لكب باتكلا اوتوأ يذلا تينآ ّنئلوط ١١(: باب يفو .(لوسرلا عبتي نم
 نوفرعي امك هنوفرعي باتكلا مهانينآ يذلا )١97(: باب يفو .(كتلبق اوعبت ام
 يفو «(تاريخلا اوقبتساف اهيلوم وه ةهجو لكلو» )١8(: باب يفو , «مهءانبأ

 قحلل هنإو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو# )١9(: باب
 دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نمو )۲١(: باب يفو .«كبر نم
 يف .هجرخأو ١6١/8 ٠١۳١. .(هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا

 خلا ...قودصلا دحاولا ربخ ةزاجإ يف ءاج ام )١( باب «دحاولا ربخ باتك

0 

 ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو
 ."الهإ١ )"١  ١٤( ثيدح ةبعكلا

 (*51) ثيدح ةلبقلا ءادتبا يف ءاج ام باب ءةالصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ها .«حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثیدح» :ىسيع وبأ لاقو 0١,.

 .51/7 داهتجالا دعب أطخلا ةنابتسا باب «ةلبقلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 148/١. (5) ثيدح ةلبقلا يف ءاج ام باب «ةلبقلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم ةلبقلا ليوحت يف باب ءةالصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو
۱ 00 1 

 فاشكلا .148١/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف ۲/۲ يربطلل نايبلا عماج :رظناو
 .اهدعب امف ٩١/٤ يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا . ١١١/١ صاصجلل نآرقلا ماكحأ 1

 .اهدعب امف ۲/۲ يسولألل يناعملا حور .اهدعب امف ٠١١/١ يبلاعثلل ناسحلا رهاوجلا

 .اهدعب امف ٠/۲ روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا
 ٠ .هُةَيِصَوْلا َو ُهّجَوَتلا َمِسُْنَو» :يتآلاك لوهجملل ينبملاب ةطوبضم ش :ةرابع
 رضح اذإ مكيلع بتك» :ىلاعت هلوق دنع "17 - ۳۷۱/۱ هريسفت يف ريثك نبا لاق

 ١78[.: :ةرقبلا] .(فورعملاب نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا مكدحأ
 كلذ ناك .دقو «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولاب رمألا ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلمتشا»
 =تخسن ضئارفلا ةيآ تلزن املف «ثيراوملا ةيآ لوزن لبق نيلوقلا حصأ ىلع ًابجاو

۸۰ 



 اوُجُح» : لي .©"0لغفلا ِتْفَو َلْبَ حلا ُداَوَج : راَتْخُمْلا (ُةَلَأْسَم)

 . 7ُكفَرْيَّصلاَو ُةَلرَْعُمْلا َْعََمَو .«اوُجحَت آل» :ُهلْبَق لوم من كَدتَّسلا ِِذَه

(1) 

() 

(۳) 

 «ةيصو ريغ نم ًامتح اهولهأ اهذخأي هللا نم ةضيرف ةردقملا ثيراوملا تراصو «هذه

 .ها .«ىصوملا ةنم لمحت الو

 ٠١۹/۱. فاشكلا .۲۹۲/۲ نآرقلا ماكحأل عماجلا ا يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 ناسحلا رهاوجلا .57/8 يزارلا رخفلل ريبكلا ريسفتلا ۲٠۲/١. صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 .49١/؟ روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا ٥۴/۲. يسولألل يناعملا حور ١517/١. يبلاعثلل

 ."54 4ص ريثك نبال بلاطلا ةفحت

 خسنلا» :هلوق ينعأ ةرابعلا هذه نأ ملعاو» : 49/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نأ ريبعتلا يف نسحألاو .نورثكألا اهلاق نإو «ضرغلا نع ةرصاق «لعفلا تقو لبق
 رضح اذإ ام لمشيل ؛هتقو نم هعسي ام راَدْقِم يضم لبق ءيشلا خسن زوجي» :لاقي

 عازنلا لحم يف ةروصلا هذه نإف «هعسي ام رادقم ضمي مل نكلو «لمعلا تقو

 .ها . «ًاضيأ

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«لثم» لدب امثا أ :ىف 0

 ةيعفاشلا ضعبو «يسوبدلاو ‹يديرتاملاو «صاصجلاو «يخركلا :مهنمو «ةيفنحلا

 لوقو «روهمجلاك زاوجلاب لوق :نالوق يلبنحلا يميمتلا نسحلا يبألو «يفريصلاك

 ۳٠٤/١. ةهزنلا يف ناردب نباو ۲۰۷ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا امهاكح عنملاب

 :روص عبرأ ةلأسملل ”07ص لوصفلا حيقنت تت حرش يف يفارقلا مامإلا لعج دقو

 .ەخىسن زاوج ىلع قفتم اذهو .خسني مث ا لف ًاررکتم لعفلا نوكي نأ ١

 اهل لثم يتلا يه ةروصلا هذهو .تقولا لوخد لبق خسنيو «تقو لعفلل نوكي نأ _ ۲

 2١١١/١ ىفصتسملا يف يلازغلاو ٠۴٠٦/۲ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا

 نبا دجملا لقن نكلو ءرصتخملا يف انه بجاحلا نباو ٠٠١/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو
 ىلإ لوصولا يف هلوقل ًافالخ عنملاب لوقي هنأ ناهرب نبا نع ٠١7 ص ةدوسملا يف ةيميت

 ."5/؟ لوصألا

 .عورشلا لبق خسنيف روفلا ىلع لعفلاب رمؤي نأ “ 
 .هلامك لبق خسنيف «هتقو لوخد دعب هيف عرشی نأ - ٤

 ۷٠۲ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لقنو ءعيمجلا يف خسنلا زاوج يفارقلا ىضترا

 .ةريخألا ةروصلا يف اقافتا خسنلا زاوج

 .طقف ةيناثلا ةروصلا يف نييلوصألا نيب عازنلا نأ رهاظلاو

 :امهو رمألا ثحبم يف نيتلأسمب ةقيثو ةلص اهل ةلأسملا هذهو

 .؟ لاثتمالا رمآلا ةدارإ طرتشي له -

۹۸۱ 



 ءِتْوَمْلاَك ِهِعْفَر اوج َبَجَوَف 1 / ؛ ؛ِلْعِفْلا ِتْقَو َلْبَق ٌفيِلكَتلا تب

 . ةن عيتنت ةعَمَو تفل دب غل أل ؛كلذك عشت ل : اًضْيَأَو

 "هرمون ام ْلَعْفا» :ٍليِلَدِب حب لاپ ري مارب اب :ٌَلِدَتْساَو

 2 َلبَق َحِسْنَو لَوْ عيِوزَتبَو «مادفإلابَ
 قلع َعْفَر ُمَتْمَي ال كِل اب َبيجأَو .اًعَّسَوُم َنوُكَي نأ ٍزاَوَجِب ضرْتغعاَو

 دلع زل 05و ْمُهَدْنِع ُعناَمْلا َوْهَو ههْيَلَع قاب َرمَألا َّنأل ؛ٍِلَبقَتْسُمْلاِب ٍبوُجْوْلا

 ْمُهْعْفَد اَنَأَو .ِهِمَظِعِل ؛ِهَيْوَم وأ وحسن َءاَجَر ؛ هِريخَأَت ُهداَعْلا ٍتَضَقْل اعَّسَوُم

 زأ “ءْيَٻ ني ذل ِتاَمِدَقُمي ري ذأ مكون امّنِإَو هزي مله : لف
 ت

 n ِدح وأ «ساخُت ًةَحيِفَص َلِعَج وأ ع لَ َناَكَو ك و

 .؟ ليحتسم هنأ ملعي امب رمآلا رمأي نأ زوجي لهو - =
 ىفصتسملا .444/9 ناهربلا .440/؟ ينيوجلل صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ماكحإلا ۸٠۷/١. ةدعلا .٠٠۲ص ةرصبتلا ۳۷١/١. دمتعملا .۲4۷ص لوخنملا ..
 يضاقلا بدأ 1۳/١. يسخرسلا لوصأ "/1١". يزارلل لوصحملا .517/4 مزح نبال
 عم ةضورلا ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا 5 لوصألا ىلإ لوصولا ."هال/١ يدرواملل
 بجاحلا عد كيلا ۷ص ةدوسملا ٠ ۰ ص لوصفلا یقت حرش . كول }۰ ۳/١ ةهزنلا

 ۴ يراخبلل رارسألا فشك .۳۱۷ ص يدنمسالل رظنلا لذب . ./ صتخملا
 ةيشاح 6 0 38 نج ىلع يلحملا حرش د حيضوتلا ىلع حيرلتل

 ٤۱۹ص لوحفلا داشرإ 1 رينملا برکا
 .ا1ةُحسن ْعْيَتْمَيا لدب «خشلا عمي مي أ :ةرابع )١(

 نإ يندجتس رموت ام لعفا تبأ اي لاق# :اهمامتو *٠١. :ةيآلا تافاصلا ةروس - (۲)
 .«نيرباصلا نم هللا ءاش

 .«هنأبو» لدب «هنألو» ش : يف (6)

 .ش :نم ةطقاس «ءيشب سيلف :ةرابع (4)

 ٠ :حصفألاو ءءايلاب «َبيِقَع» ب ريبعتلا ىلع هللا همحر بجاحلا نبا خيشلا ىرج (9)
 .ءاي نودي

 ... «هكعب تئج «...لتف باب نم ابقع اديز تبقعوا : 1/۲ رينملا حابصملا يف لاق

 =وهف ءابيقعت هبقعو «ةبقاعم هبقاع :مهلوق نم لعاف مساف «ميرك لثم «بيقع» امأو

۹A۲ 



 ا َلْبَق احسن ُنوُكَيَو . د 5

 ْمَل ْنِإَو «ُتاَبْنِإلاَو ُيَمّنلا َدَراَوَت ءَتْفَوْلا َكِلَد هب اَروُمَأَم ناك نإ 00

 ُهَدْنِع ٌفيِلكّتلا َّمَطَقْلاَو ُهَلْبَق "لب نكي ْمَل بيج يجو . "0س لف نکي

 “دبا اوُموص» :لثم خشن راَوَج © لع :ٌُروُهْمَجْلا (ةَلأْسَم)

 «ةالصلا بيقع كلذ لعفي:ءاهقفلا لوقك ...هدعب ءاج اذإ بيقعو «بقعمو بقاعم =

 .هاله ص بغارلا تادرفم :رظناو ها .«تقو ةفص بيقع نوكيف

 ًاءزج ٍمطق املك ناك :مهضعب لاقو» : 56١ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلا لاق )١(
 دجو ًاعطق دارأ املك ناكو «ساحنب ىَّشغم وأ ءاساحن هقلح دجو :ةفئاط تلاقو .مأتلا

 .ها .«حيحص لقن ىلإ رقتفي هنكل ةيهلإلا ةردقلا يف زئاج هلك اذهو .ًاعنم

 بارطضا نّيب ثيح ۱۹۲/۲ دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا دعسلا ققحملا ةيشاح رظنا (۲)

 .ةهبشلا هذه ريرقت يف نيحراشلا
 .أ :نم طقاس «لب» فرح (6)

 .أ :نم طقاس «ىلع» فرح )٤(

 )٠( مكحلا ينعأ - ةدابعلا خسن زوجي» :707/5 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاق -

 لاق مث .«نييلوصألا ضعبل ًافالخ ««أدبأ اولص» :هلوقك ديبأتلا ظفلب ناك نإو
 عضوم يف ركذت اهنإف ؛كلذك سيلف قارغتسالا يف صن ةغيصلا هذه نإ :مهلوقو»

 .ها .«كيضقي ىتح :هانعم «ادبأ ميرغلا مزال :مهلوقك ةغلابملا

 دينز وبأ يلع ديمحلادبع روتكدلا ناهرب نبال لوصألا ىلإ لوصولا ققحم هاعدا امو

 ؛ًاحيحص سيل ةلأسملا هذه يف نيفلاخملا نّيع نييلوصألا نم ًادحأ دجي مل هنأ نم

 ضعب ىلإ هعوجرب مكحلا اذهب مكح هنأل ٠ «لوخنملا :ةعبس يهو لوصألا بتك

 لوصولاو «لوسلا ةياهنو ‹«لوصفلا حيقنت حيقنت حرشو .ةدوسملاو «لوصحملاو هدمتعملاو

 .هققح يذلا لوصألا ىلإ

 وبأ يضاقلا :مه ةروكذم نيفلاخملا ءامسأ تدجو ةيفنحلا رداصم ىلإ يعوجر دنعو

 ةمئألا سمشو «يرودزبلا مالسإلا رخفو ‹يديرتاملا روصنم وباو ‹يسوبدلا ديز

 .ةيفنحلا ريهاشم نم مهعيمجو «صاصجلا ركب وبأو «يسخرسلا

 تومحرلا حتاوف .۷۱/۳ ريبحتلاو ريرقتلا .194/“ ريرحتلا ريسيت :رظنا ٩۸/۲ - 54.

 ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو  .۸٤٤/١عمللا حرش .5090ص ةرصبتلا

  ./0١يدمآلل ماكحإلا .۳۲۸/۳ يزارلل لوصحملا /١1737. ص ةدوسملا ١40. حرش

۹۸۴۳ 
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 ادع ْمُص» :ىَلَع ديري آل :اَنَل .«ّدبأ ٌدِمَتْسُم ٌبِجاَو 0 :ٍفالخب 72ج a n و 02 20 ےک م 6 و ا مه 0
 ور

 عاطِقْناَو "رغ مْوَص باجي َنْيَب ًةاَقاَُم ال :اَمْلُق . ٌضِقاَتَتُم ا ١

 .ٍتْوَمْلاَك ُهَلْبَق ٍفيِلَكَلا

 وجود ع
 .٠

 ت

 :اَمَل ."0لدَب ِرْيَع ْنِم خشّتلا ُراَوَج :ُدوُهْمْجْلا (ٌةَلَأْسَم)

 ا ريرحتلا ريسيت د رصتخملا نايب ۴ بجاحلا لا عفر . 0 رصتخملا ے

 4 رينملا بکوکلا

 بجاحلا نبا عنمي « ءاشنإ هلاق اذإ هنأل . «ادبأ رمتسم بجاو موصلا : فالخب» :هلوق )00

 :وحن ىنعمو اظفل ءاشنإلا فالخب «فلخلا مزلي « هيلإ خسنلا قرطتف ربخ هنأل ؛هځسن

 نيب ةيوستلا بجاحلا عفر يفو ‹عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا راتخاو . «ًادبأ اوموص»

 ءاشنإلاك زاجف ؛ءاشنإلا ىنعم يف وهف «ربخلا ةروصب ناك نإو هنأل ؛نيتروصلا

 .ضحملا

 عماوجلا عمجب عماسملا فينشت .85/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظنا

 حرش . تو رصتخملا نايب .58/5 بجاحلا عفر ۲٠٤/۴. تانيبلا تايآلا 8/7
 ٠۹۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا

 .«ٍلغ موصل لدب «ادغ مصاا أ :ةرابع (۲)

 هيف فلاخو «هيضتقت دق ةحلصملا نأل ؛لدب ريغ نم خسنلا زاوج ىلإ روهمجلا بهذ (6)

 نيب عمجي خسنلا نأ ىلع ءانب ؛ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هلاق امك ةلزتعملا ريهامج

 .لقنلاو عفرلا ىنعم

 .هنع لدب ريغ نم مكحلا خسن عنتمي ال» :805/5 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا لاق

 يف دهمت ام هزاوج ىلع ليلدلاو 2« مهنم مكحت اذهو «ةلزتعملا ريهامج كلذ عنمو

 .ها .«خسنلا لصأ يف زيوجتلا ةلأسم
 .88685 - ۸٤۲/۲ ينيوجلل ناهربلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظناو

 1١19/١. ىفصتسملا 444/١. مزح نبال ماكحإلا ."5ص عمللا 84/١". دمتعملا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .174/ يدمآلل ماكحإلا ."194/# يزارلل لوصحملا
 .۸٠۳ص لوصفلا حيقنت حرش .070/؟ رصتخملا نايب 5١1/54. بجاحلا عفر . 9/7

 عم ۸۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .؟55/ جاهنملا حرش يف جاهبإلا

 بكوكلا حرش AAY/Y. عماسملا فينشت AR تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح

 .6148/# ريثملا
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 ِكاَسْمإلا بوُجْو خشك عفو هنا : :اًضْيَأَو ءَكِلَذ ىف ُنوُكَت ْنَك "فلكم
 ص

 يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«فّلكملا» لدب «فيلكتلا» لصألا :ىف )١(

 .7/١67؟ رصتخملا نايبو ۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش “11/4 بجاحلا عفر

 ١١4 صا ةلاسرلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا مالكو «هعوقو ىلإ نورثكألا بهذ (0)

 هناكم تبثأ اذإ الإ ادبأ ضرف خسني سيلو» :لاق ثيح عنملا يضتقي (۳۲۸ةرقف)

 هللا باتك يف خوسنم لکو «ةبعكلا اهناكم تبثأف سدقملا تيب ةلبق تخسن امك «ضرف

 .ها .(اذكه هيب ةنسو

 رمألا دوعي ثيحب ءعقي مل هنأ :هدارمو» 8 /" عماسملا فينشت ىف ىشكرزلا لاق

 ريغ خسنلا دعب لاحلا تريصو ءةاجانملا دنع ةقدصلا تخسن : هلوقك ءعرشلا لبق وهك

 ‹ عقي مل هزاوجب انلق نإو اذهو ‹عرشلا لبق لاعفألاک وه لب ٠ء يشب هيلع موكحملا

 يذلا لدبلا نأب حرصم هلع هللا يضر يعفاشلا مالكو « فالخ هيف نوكي نأ يغبني الو

 نأ نم معأ كلذو «يعرش مكح ىلإ يعرش مكح نم مهلاقتنا هب الإ خسنلا عقي ال

 خسن يف امك «كلذل رياغم ءيش ثدحي وأ «لوسرلا ةاجانمك ءهيلع اوناك ام ىلإ دوعي

 .ها . اعيشب مهيلع موكحم ريغ نوكرتي ال مهنأو «ةبعكلاب سدقملا تيب ىلإ هجوتلا

 حشا يف لاق هنأ يفريصلا نع 85 ۳/4 طيحملا رحبلا ىف فذ يشكرزلا مامإلا لقنو

 ىلإ ةحابإ وأ ءةحابإ ىلإ رظح نم لقني هنأ - يعفاشلا ديري - هدارم» :هصن ام «ةلاسرلا

 كك يبا يجاني تاكو ٠ ءةاجانملاب هلتمو :ضورفملا لاوحأ بسح ىلع يرجي وأ ءرظح

 :لاق ...ةقدص ريغ نم هوجان اوؤاش نإو «هللا ىلإ ةقدصلاب اوبرقت اوؤاش نإف «هيلع

 .ها .«همهفتف «ضرف ناكم ضرف :يعفاشلا لوق ىنعم اذهف

 دمتعملا .6685 _ ۲ ينيوجلل ناهربلا . 8/7 صيخلتلا .9١١ص ةلاسرلا :رظناو

 لوصحملا . 7١< ىفصتسملا 70 مزح نبال ماكحإلا . ۳۲ص عمللا "خ1

 عفر 1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش IEF يدمآلل ماكحإلا “4 يزارلل

 ۲٠/۲. جاهبإلا ."8١ص لوصفلا حيقنت حرش .١07/؟ رصتخملا نايب .517/4 بجاحلا

 عماسملا فینشت .۲ تومحرلا حتاوف AA/Y. عماوجلا عمج ىلع ىلحملا حرش

AAT /Y۹٣٦۱ص لرل داشرإ 3 رينملا بكوكلا حرش  . 

 باتك يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ ىور» 7١#: ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (۳)

 نع ءاطع نب نامثعو جيرج نبا نع روعألا دمحم نب باجح نع خوسنملاو خسانلا

 امك مايصلا مكيلع بتك# ::هلوق يف سابع نبا نع يناسارخلا ملسم يبأ نب ءاطع

 .ِلَ دمحم باحصأ ىلع هباتك ناك» :لاق ١[ م6 : ةرقبلا] 4مكلبق نم نيذلا ىلع بتك

 = «دقري وأ ةمتعلا يلصي نأ نيبو هنيب ام حكنيو برشيو لكأي ناك لجرلا وأ ةأرملا نأ

A0 



 )ع2 2 00 م هجم
 يجاضالا موحل راخدإ ميرحبو

(0) 

 لحأ» :ةيآلا هذه اهتخسنف ةلباقلا نم اهلثم ىلإ كلذ عنم دقر وأ ةمتعلا ىلص اذإف
 متتك مكنأ هللا ملع نهل سابل متنأو مكل سابل نه مكئاسن ىلإ ُثفرلا مايصلا ةليل مكل
 مكل هللا بتك ام اوغتباو نهورشاب نالاف مكنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت

 :ةرقبلا] .رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو
[A 

 :لاقو «يناسارخلا ءاطع يف يراخبلا ملكت دق هنأ :امهدحأ :نائيش هيف دانسإلا اذه

 يلجعلا هللادبع نب دمحأو «نيعم نب ىيحيو «لبنح نب دمحأ هقثوو «ةبولقم هثيداحأ

 .مهريغو

 ىور ام اذه ددسي نكل .هنم عمسي مل هنإف ؛عاطقنا اهيف اذه ءاطع ةياور نأ : يناثلا

 باحصأ ناك :لاق هنع هللا يضر بزاع ¿ن نب ءاربلا نع هحيحص يف يراخبلا

 هتليل لكأي مل رطفي نأ لبق مانف ءراطفإلا رضحف ًامئاص لجرلا ناك اذإ ب هللا لوسر
 راطفإلا رضح املف امئاص ناك يراصنألا ةمرص نب سيق نإو «يسمي ىتح هموي الو

 لمعي هموي ناكو كل بلطأف قلطنأ نكلو ال :تلاق ؟ماعط كدنعأ :لاقف هتأرما ىتأ

 هيلع يشع راهنلا فصتنا املف .كل ةبيخ :تلاق هتأر املف هتأرما تءاجف «هنيع هتبلغف
 (مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحا» :ةيآلا هذه تلزنف يب يبنلل كلذ ركذف

 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكو» :تلزنو .ًاديدش ًاحرف اهب اوحرفف [ امك :ةرقبلا]

 .ها .«رجفلا نم دوسالا طيخلا نم ضيبالا طيخلا

 لحآ# :هركذ لج هللا لوق )٠١( باب ءموصلا باتك يف هجرخأ يراخبلا ثيدحو
 ۲۳١/۲. خلا .. .مكل

 )۳14( ثيدح مايصلا ضرف أدبم باب .موصلا باتك يف دواد وبأ ًاضيأ هجرخأو

 ةيضمدا

 (؟591584) ثيدح ةرقبلا ةروس نم باب ؛نآرقلا ريسفت باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ها .(حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو 6

 (...اوبرشاو اولكو# :ىلاعت هللا لوق ليوأت باب «مايصلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 . 1/5 خلا

 بارشلاو ماعطلا نم رحستملا كسمي .ىتم باب «موصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 كذب

 نع مكتيهن» : هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يملسألا بيَصحْلا نب ةديرب نع

 ءمكل ادب ام اوكسمأف ثالث قوف يحاضألا موحل نع متيهنو ءاهورزف روبقلا ةرايز

 .«اركسم اوبرشت الو ءاهلك ةيقسألا يف اوبرشاف ءاقسلا يف الإ ذيبنلا نع مكتيهنو

 -ةرايز يف لجو زع هبر ةي يبنلا ناذئتسا (”5) باب «زئانجلا باتك يف ملسم هجرخأ

۹۸٦ 



 .ِظْفّللا يف ال محلا يف فآلْخْلا َّنَأِب ' "”هاهلفب وأ اهني ريب تائ :اوأ
 ؛اَرْيَخ ِلَدَب [بإ11] / ريع ُهُحْسَن ُنوُكَيَو اَئْمَّلَس .ٌصّصخ ْنِكَل املس

(1) 

(۲) 

(۳) 

 .! ؟ْرْجَي ْمَل بأ ْنِمَك غي مل هلآ مس ْوَلَو ثَملع ةَحَلْضَمِل

 .1۷۲/۲ )1١5( ثيدح همأ ربق

 يحاضألا موحل لكأ نع يهنلا ناك ام باب «يحاضألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .ةال/4 (۳۹۹۸) ثيدح .ثالث دعب

 ثيدح روبقلا ةرايز ىف ةصخرلا ىف ءاج ام باب ءزئانجلا باوبأ ىف يذمرتلا هجرخأو

  اهلكأ ىف ةصخرلا ىف ءاج ام باب «ىحاضألا باوبأ ىفو )٠١85( ۳/۳٠١
 نسح ةديرب ثيدحا :ىسيع وبأ لاقو (لهحد) ثيدح .ثالث دعب  ةيحضألا

 .ها . ؟حيحص

 ءاياحضلا باتك ىفو 249/4 روبقلا ةرايز باب ءزئانجلا باتك ىف يئاسنلا هجرخأو

 - ۳٠۰/۸ اهنم ءىش ىف نذإلا باب «ةبرشألا باتك ىفو 074/7 كلذ يف نذإلا باب
۱ ۰ 0 
 )4٠8*( ثيدح كلذ نم هيف ةصخر ام باب «ةبرشألا باتك يف هجام نبا هجرخأو
0 1 
 .مهو الله5 الهو ۴۵۰/۵ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 يف نأ ملعاو» :- 877/1 رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لاقو
 اذإ هدوعو هتلع عافترال ؛مكحلا عافترا باب نم وه امنإو ءرظن خسنلا نم اذه لعج

 امنإ» :مالسلا هيلع لاق اذهلو ؛ادبأ دوعي ال عفترا اذإ يذلا خسنلا باب نم ال «تداع

 نمز يف نوجاتحم دلب لهأ مدق ولف .ًادبأ هعفري مل هنأ ىلع لدف «ةفادلا لجأل مكتيهن
 .۲۲۲/۲ مألا رظنا ها .«مألا يف يعفاشلا صن اذه ىلعو ءراخدالا عنتما ةيحضألا

 وأ اهنم ريخب تان اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام» :اهمامتو .8 :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 ۰ .(اهلثم
 .اريغب» لدب ريغ نم» أ : يف

 » :لاقف ريبحتلاو ريرقتلا حرشب ۷۸/۳ ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلا هيلع بقعت دق

 .ها .«لقاع هركني نأ يغبني الف يرورضف زاوجلا امأو .عوقولا يفن مهاعدم

 » :لوسلا ةياهن شماهب ٥۷۲/۲ - ٠۷۳ لوصولا ملس يف تيخب خيشلا لاق

 يعمسلا ليلدلل ؛لدب الب خسنلا عقي ب نأ زوجي ال :لدب الب خسنلا زوجي ال :مهلوق
 اهنم ريخب تان :وحنب زاوجلا يفن ىلع مهلالدتسا ىلإ رظنلاو .عقي ال هنأ ىلع لادلا
 .ها .«مهيلإ هبسنو لامكلا هلاق ام ديفي ء[١٠٠ :ةرقبلا] «اهلثم وأ

 #/١1944. ريرحتلا ريسيت .۷۸/۳ ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو

AV 
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 خن ُهنأِبَو ءَمْدَقَت ام "'َلَقْنأِب خشگلا اوج :ُروُهْمْجْلا (ةلاشم)

 . ةيدِملاَو مْوَصلا يف ُرييْحَتلا

 قل

00 

(۳) 

 .«ىلع» ةدايزب .«زاوج ىلع روهمجلا» ش :ةرابع

 مهضعبو ءالقع هنم مهضعب عنمو ءًاعرش هعوقوو ًالقع هزاوج ىلإ روهمجلا بهذ
 .دواد نب ركب يبأ يأر وهو ًاعمس

 زوجي ال :مهريغ نمو ءانباحصأ نم موق لاق» 905/١: ماكحإلا يف مزح نبا لاق
 .لقثألاب فخألا خسن

 لقثألاو ؛لقثألاب فخألا خسن زاجو .نولئاقلا ءالؤه أطخأ دقو :دمحم وبأ لاق

 .ها ."؟هلثمب ءيشلاو «فخألاب

 .عقي مل نكلو زئاج :ليقو
 مامإلا هركذو «ريبكلا داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاوقألا هذه ىكح دقو

 ٤۸١/١. صيخلتلا يف هنع ينيوجلا

 لاق زاوجلاب لاق نم نأ يدنهلا معزو» :55/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .«تفرع امل ؛ديجب سيلو «عوقولاب
 مامإلا نع عنملا لقن مهضعب نأ 50/5 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا ركذو

 .ها .«حيحصب سيلو» :لاق «يعفاشلا

 ةدعلا ۳۸٠/١. دمتعملا ٤۸١/١. صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه يف مالكلا ليصفت رظنا
 ٠١١/١. ىفصتسملا .5988ص ةرصبتلا 444/١. عمللا حرش .۳۲ص عمللا .086/*

 or يدمآلل ماكحإلا #/0١"". يزارلل لوصحملا . مزح نبال ماكحإلا

 دضعلا حرش .55/54 بجاحلا عفر .85/1 رصتخملا نايب .57/5 يسخرسلا لوصأ

 يلحملا حرش .۸٠۳ص لوصفلا حيقنت حرش .١0١5ص ةدوسملا ۱۹۳/١. رصتخملا ىلع

 حتاوف .549/# رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم 848/1 عماوجلا عمج ىلع

 .56١ص لوحفلا داشرإ .887/؟ عماسملا فينشت .۷۱/۲ تومحرلا

 (نيكاسم ماعط ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» : ةيآلا هذه تلزن امل» :لاق عوكألا نب ةملس نع

 .اهتخسنف اهدعب يتلا ةيآلا تلزن ىتح يدتفيو رطفي نأ دارأ نم ناك 1١185 : ةرقبلا]

 .[1886 :ةرقبلا] #همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف# :ةيآلا هذه تلزن ىتح ةياور يفو

 :ىلاعت هلوق (58) باب «ةرقبلا ةروس ريسفت «نآرقلا ريسفت باتك يف يراخبلا هجرخأ
 خسن نايب باب «مايصلا باتك يف ملسم هجرخأو 8 خلإ ...4تادودعم ًامايأ» ٠

 «همصيلف رهشلا مكنم دهش نمف :هلوق (ةيدف هنوقيطي نيذلا ىلعو» :ىلاعت هلوق
 A‘Y/Y. )°16( مقر ثيدحو ۰۸۰۲/۲ )۱٤۹( ثيدح

 ثيدح (هنوقيطي نيذلا ىلعو» :ءاج ام باب «موصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .هأ .«بيرغ حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو )۷۹۸( 5# ١.

۹A۸ 
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 ,Wr) < م و ماس
 ece ناضمرب ًءاروشاع موصو

 هنوقيطي نيذلا ىلعو# :لجو زع لوق ليوأت باب «مايصلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 ١150/4. (نیکسم ماعط ةيدف

 رهشلا مكنم دهش نمف# :ىلاعت هلوق ريسفت باب «مايصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .5١/؟ «همصيلف
 ءادتبا يف  ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق وهو - ًابجاو ناك ءاروشاع موي موص نأ ينعي

 .ناضمر موص نم نآرقلا هبجوأ امب هبوجو خسن مث «ةيوبنلا ةنسلاب مالسإلا

 «ةيلهاجلا يف شرق هموصي اموي ءاروشاع تناك» :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعف

 .همايصب سانلا رمأو «ةنيدملا لك هللا لوسر مدق املف ءهموصي لي هللا لوسر ناكو
 ءاش نمو هماص ءاش نم ءاروشاع كرتو «ةضيرفلا وه ناضمر ناك ناضمر ضرُف املف
 . (هكرت

 باتك يفو ٠٠٠/۲ ءاروشاع موي موص (59) باب «موصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ةروس ريسفت «ريسفتلا باتك يفو 2514/4 ةيلهاجلا مايأ (55) باب ءراصنألا بقانم

 ٠٠١/١. (مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي )۲٤(: باب «ةرقبلا

 )*1١-١١5( ثيدح ءاروشاع موي موص باب «مايصلا باتك يف ملسم هجرخأو

/0,. 

 (5447) ثيدح ءاروشاع موي موص يف باب ءموصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

1 

 موي موصلا كرت يف ةصخرلا يف ءاج ام باب ءموصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .۱۱۸/۳ (اله#) ثيدح ءاروشاع

 .ها . «حيحص ثيدح)» : ىسيع وبأ لاقو

 فارشألا ةفحت :رظنا .ريسفتلا يفو «موصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

۲ 

 .۲۹۹/۱ (۳۳) ثيدح ءاروشاع موي مايص باب «مایصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 مامإلا هجرخأو .۲۴/۲ ءاروشاع موي مايص يف باب ءموصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 0 هدنسم يف دمحأ

 ءاروشاع موي نأ ىلإ ةيعفاشلا رثكأو ۷۷/١ نايبلا عماج يف يربطلا ريرج نبا بهذ دقو

 ثيح ۸۹/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هب حرص ام اذهو ءالصأ ًابجاو نكي مل

 يف قازرلادبع هاكحو «ةيفنحلا لوق وهف ءهخسن مث ءاروشاع موص باجيإ امأو» :لاق
 / .ىسوم يبأو « يلع نع هفنصم

 ‹«تايفالخلا» يف يقهيبلا كلذ نيب دقو ءطق ًاضرف نكي مل هنأ :انباحصأ هيلع يذلاو

 .ها .«انئاملع نم امهريغو ««تكنلا» يف يزاريشلا قاحسإ وبأو

۹۸۹ 



 . "دلا ِتوُيبْلا ىف ٌسْبَحْلاَو

 نإ :لوقي ةي هللا لوسر تعمس» :لاق هنع هللا ىضر ةنواعم ثيدحب ءالؤه لدتساو =

 نمو «ماص ءاش نمف «مئاص انأو ,همايص مكيلع هللا بتكي ملو «ءاروشاع موي اذه
 ..«رطفيلف ءاش

 .ةصق هيفو ۲٠٠/۲ ءاروشاع موي موص (54) باب ءموصلا باتك يف يراخبلا هاور

 )١75( ۷۹٥/۲. ثيدح ءاروشاع موي موص باب ءمايصلا باتك يف ملسم هجرخأو

 ٤١۷/۸. فارشألا ةفحت :رظنا .مايصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 مكيلع هللا بتكي ملو» :هلوق» :4//741 يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .لدتسا دقو «هتياور يف يئاسنلا هنيب امك ةي يبنلا مالك نم هلك وه «خلإ ...همايص

 هللا بتكي ملو :ديري نأ لامتحال ؛هيف ةلالد الو ءطق ًاضرف نكي مل هنأ ىلع هب
 ىلع ةلادلا ةلدألاب صخ ماع هنأ هتياغو ء«ناضمر مايصك «ماودلا ىلع همايص مكيلع

 امك مايصلا مكيلع بتك# :ىلاعت هلوق يف لخدي مل هنأ :دارملا وأ ءهبوجو مدقت

 الو ءناضمر رهش هنأب هرسف مث 2[87١؟ :ةرقبلا] (مكلبق نم نيذلا ىلع بتك
 عومجم نم ذخؤيو ...اخحوسنم راص يذلا همايصب قباسلا رمألا اذه ضقاني

 نبا لوقبو ...كلذب رمألا دكأت مث هموصب رمألا توبثل ؛ًابجاو ناك هنأ ثيداحألا
 ۷۹٤/۲ ملسم حيحص) «ءاروشاع كرت ناضمر ضرُف املا :ملسم يف تباثلا دوعسم
 كورتملا نأ ىلع لدف ؛قاب وه لب ءهبابحتسا كرت ام هنأب ملعلا عم (هوحنب

 .ها .«هيوجو

 .مارحلا مرحم رهش نم رشاعلا مويلا وه :ءاروشاعو -

 ةفص لصألا يف وهو «ميظعتلاو ةغلابملل ؛رشاع نع لودعم ءاروشاع» :يبطرقلا لاق

 ءهيلإ ًافاضم مويلاو ءدقعلا مسا وه يذلا ءرشعلا نم ذوخأم هنأل ؛ةرشاعلا ةليلل
 .ها..«ةيمستلاو قاقتشالا ىضتقم وهو ءاذه ىلع نورثكألاو

 / .عساتلا مويلا وه :ليقو

 .ةيتآلا هتليلل فاضم وه :يناثلا ىلعو .ةيضاملا هتليلل افاضم مويلاف :لوألا ىلعف

 وأ .ةنس لك نم مارحلا مرحم رهش نم رشاعلاو .عساتلا مايص هيي هللا لوسر نس دقو
 عساتلا مايص بابحتسا ءاملعلا ضعب ىريو .دوهيلل ةفلاخم ؛هدعب امويو هلبق اموي
 .رهشلا نم رشع يداحلاو رشاعلاو

 يرابلا حتف .5450/#و ء١1۱۹  49/1١(رشعو ءعست) ةدام ريثألا نبال ةياهنلا :رظنا

 حرش .ه۷/۲ يجابلل ىقتنملا */47١. يراسلا داشرإ .١7/1١1يراقلا ةدمع 84

 .يودعلا ةيشاح عم ۲٠١/۲ ليلخ رصتخم ىلع يشرخلا .171//؟ أطوملا ىلع يناقرزلا

 -تويبلا يف سبحلا خسن وهو :ثلاثلا امأو» :"568ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق )١(

۹4۰ 
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 ,ٍفيِلُكَتلا ٍءاَدَتْبِإ يف كمري :اْلُق .ةَحَلْضَمْلا ىف ُدَعْبَأ :اوُلاَق

 ْمُهُفِعْضُيَو «ةَحَصلا َدْعَب ْمُهُمِقْنُي اَمَك ءلَقْنألا يف َحّلْضألا َمِلَع نوي

aL 

 .ةّرُمْلا دعب

 نب ةيواعم نع دعس نب ثيللا بتاك وه - حلاص نب هللادبع انث ديبع وبأ لاقف «دحلاب
 هلوق ينعي - ةيآلا هذه يف سابع نبا نع ةحلط يبأ نب ّيلع نع يمرضحلا حلاص

 اودهش نإف مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتاي ىتاللاو» :ىلاعت
 ٠١[. :ءاسنلا] «اليبس نهل هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىتح تويبلا يف نهوكسمأف
 اذإ ةأرملا تناك: لاق ١١[. :ءاسنلا] (امهوذآف مكنم اهنايتاي ناذللاو» : ىلاعت هلوق يفو
 برضلاو «رييعتلاب يذوأ ىنز اذإ لجرلا ناكو .ءتومت ىتح تيبلا يف تسبح تنز

 .لعنلاب
 :رونلا] (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةيناؤلا# :تلزنف :لاق

.[Y 

 هللا هلعج يذلا امهليبس وهف :لاق .ِةلِلَع هللا لوسر ةنسب اَمِجَر ِنْيَئَصْحُم اناك نإو :لاق

 :ءاسنلا] ًاليبس نهل هللا لعجي وأ توملا نهافوتي ىتح# :ىلاعت هلوق ينعي  امهل
168 

 .سابع نبا نم عمسي مل ةحلط يبأ نب يلع نأل ؛عاطقنا هيف دانسإ اذه
 ناك» :لاق تماصلا نب ةدابغ نع اذه ددسي ام هحيحص يف ملسم ىور نکل

 يقلف «موي تاذ هيلع لزنأف .ههجو دّبرتو كلذل َبِرُك هيلع لزنأ اذإ لَك هللا يبن
 ركبلا :اليبس نهل هللا لعج دق .ىنع اوذخ .ينع اوذخ» :لاق هنع يرس املف كلذك
 .ريثك نبا مالك ىهتنا .«؛مجرلاو ةئام دلج بيثلاب بيثلاو ءةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب
 - )۱١ ثيدح ىنزلا دح باب ءدودحلا باتك يف هحيحص يف هجرخأ ملسم ثيدح

IV _ IF (€ 

 )44١8  44١5( ٥٦۹/٤ ثيدح مجرلا يف باب ءدودحلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 .هالاآ -

 ثيدح بيثلا ىلع مجرلا يف ءاج ام باب ءدودحلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ها .(حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو 09 ( 5/4١.

 ۸٥۲/١, (؟هم0) ثيدح ىنزلا دح باب ءدودحلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 .۳۲۷ ۳۱۷/١ ١8" ۳۲۱١ ہدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ريرحتلا ۸٦/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف 1917/4 يربطلل نايبلا عماج :رظناو
 ۲۹۹/٤. ريونتلاو

۹۹۱ 



 کب للا ُذ دي ريو مکن َفْفَحُي ن للا ٌذ دي رب :اًول

 يف ٍنآَمْنِل اَهُفاَيِسَ ومع َمّلُس د نإ : رنا کب ُديِرُي لَ ردیف
 : لم ِهِتبِقاَعِب ِءْيَسلِل ٌةَيِدْسَ وَ بارلا ٍريِثْكَتَو ءٍباَسِحْلا ٍفيِفْحَت

 ns “بارخلِلاونباَو ِتْوَمْلِلاَوُدِل

 ٍفيِلاَكّتلا ُلاَقِث ْتَّصخ امك ُهاَنْدَكَد ام ٌصوُصْخَمَف ُرْوَمْلا لس ناو

 .ٍقاَمتاب ءالتبالاَو

 .ٍفلكملل رْيَخِب َسْيَل ُقَشألاَو 'هاهلفي ذأ اهنب ريب تائ :اوأ

 . بارلا راتغاب يخ ل

 سل سوا + و نک هم نسم هس ys sos مكوك
 «سكععلابَو ءمكحلا َنوُد ةَرالتلا خش ٍزاَوَج ىَلَع :ُروُهْمُْجْلا (ةلأْسَم)

 Derr) ا. هيل
 5 اعم امهخسنو

 )١( :نم ةطقاس «هللا» ةلالجلا ةظفل 1

 .ش «أ :نم ةدايزلاو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .«ًافيعض ناسنإلا قلخو مكنع ففخي نأ هللا ديري# :اهمامتو .۲۸ :ةيآلا ءاسنلا ةروس (6)

 أ :نم ةطقاس «هللا» ةلالجلا ةظفل (4)

 ١184. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (©)

 .«ةيآلا» ةدايزب .«ةيآلا ٌمومع ملس نإ» أ :ةرابع (5)

 :هزجعو «تيبلا ردص اذه (۷)

ensباَبَت ىلإ ميسي ْمُكنُكَف . 

 «ةروريصلا ىنعمب ماللا دورول اهب دهشتسي يتلا دهاوشلا نم وهو ءرفاولا نم تيبلاو
 ناويحلا باتك يف بسنو .؟54 - 77ص هناويد يف ةيهاتعلا يبأل تيبلا اذهو ليلعتلل ال

 ."8ص هناويد يف يلع انديسلو .هناويد يف هدجأ ملو ساون يب ىلإ ۳

 بارخلِل اوبا و ٍِتْوَمْلِل اوُدِل موي لك يواتيڭكَلَمْٴَل

 10 :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۸)

 هجتي ال ًاعم امهخسن يف فالخلاو :تلق» :594/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (9)

 وه ام الإ صاخلا فالخلا اذهب دوصقملاو .وه ثيح نم نآرقلا خسن عنمي نمم الإ

 عم ةوالتلا :اولاق» :كلذ دعب هلوق هيلع لديو «سكعلاو مكحلا نود ةوالتلا خسن

 = ءرخآلا نود امهدحأ عنم ىلع لالدتسالا مهبناج نم ركذ هنإف < «خلا ...ملعلاك اهمكح

۹۹۲ 



 َرُمْع ْنَع . ٌعوُقْوْلا : اًضْيَأَو ِِزاَوَجْلاِب ْعطَمْلا : ال .'''ةلرتُملا ضْعَب فلاح

 «« هنا اَمُهَوُمُجْراَف ايتر اَذِإ ُةَحْبَّشلاَو ٌحِبَّشلا# : لأ امف َناَك» : ُهْنَع هللا َيِضَر

(1) 

(۲) 

 نود امهدحأ اوركذ امل نويلوصألا امنإو .مهدوصقم هنأ لدف ؛اعم امهعنم ىلع ال

 زوجي نمم دحأ هيف فلاخي ال ناك نإو ءاعم امهخسن ركذ ىلإ ميسقتلا مهاعد رخآلا
 .ها .«نارقلا يف خسنلا عوقو

 طيحملا رحبلا .579/7 رصتخملا نايب .194/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو
 .6817/# رينملا بكوكلا حرش .857/5 عماسملا فينشت .. 4

 فلاخت ملو» :هلوق حلفم نبا نع ٠٥۳/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن
 .ها . (مهنع يدمالا هاكح امل افالخ ءاعم امهخسن يف ةلزتعملا

 فالخب حيحص ُلقن اعم ةوالتلاو مكحلا خسن زاوجب ةلزتعملا بهذم حلفم نبا ْلْقَن
 مكحلا نود ةوالتلا خسن زيوجت مدع 08 /* رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن

 نيسحلا وبأ هررق ام ليلدب ثالثلا روصلا ىف هنوزوجي ةلزتعملا ثيحب ؛هسكعو

 ءمكحلا نود ةوالتلا خسن زاوج نم ۷ - 585/١ دمتعملا يف يلزتعملا يرصبلا
 .اعم مكحلاو ةوالتلا خسن زاوجو «هسکعو

 ةوالتلا خسن زاوج مدعب لوقلا ىكح امدنع ٠١۸/۳ ماكحألا يف يدمألا مامإلاو

 لعف كلذكو .مهروهمجو مهبهذم ىلإ ال ةلزتعملا نم ةذاش ةفئاطل هازع اعم مكحلاو
 فلاخملا لوقلا كلذ هوزع ىف رصتخملا ىف انهو ,.164١ص ىهتنملا ىف بجاحلا نبا

 1 1 .ةلزتعملا ضعب ىلإ
 دمتعملا ۸٠١/١. ناهربلا .487/7 ىنيوجلل صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظناو

 .۱۲۸/۳ يدمآلل ماكحإلا ۴ يزارلل لوصحملا ۱ ىفصتسملا 5/0١

 .ه۲۸/۲ رصتخملا نايب .59/4 بجاحلا عفر .۷۸/۲ يسخرسلا لوصأ ۷۸٠/۳. ةدعلا

 تومحرلا حتاوف ٠٥۴/۳. رينملا بكوكلا حرش ۱۹٤/۲. رصتخملا ىلع د دضعلا حرش

 .155١”ص لوحفلا داشرإ ..۲ عماسملا فينشت 5 كاب

 نأ م :لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نع بيسملا نب ديعس نع

 دقلف «ىلاعت هللا باتك يف نيّدح دجن ال :لئاق لوقي نأ مجرلا ةيآ نع اوكلهت

 داز :سانلا لوقي نأ الول هديب يسفن يذلاوف ءانمجرو اک هللا لوسر مجر

 دق انإف (ةتبلا امهومجراف اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا» اهتبتكل هللا باتك يف رمع
 . «اهانأرق

 ثيدح مجرلا يف ءاج ام باب «دودحلا باتك يف أطوملا يف كلام مامإلا هجرخأ

 .ةصق هثيدح ىفو )٠١( ۲/۸۲٤

 .114 1ص هدنسم يف يعفاشلا مامإلا هجرخأو
 -بيثلا ىلع مجرلا قيقحت يف ءاج ام باب ءدودحلا باوبأ يف يذمرتلا مامإلا هجرخأو

۹۹۳ 



 ُرْشَع َلِزْنَأ اًميِف داك » :اَهْنَع هللا َيِضَر َةَسِئاَع ْنَعَو لولا ُداَدِتْعإلا َحِسْنَو

 . 96« ٌتاَموَحُم ٍِتاَعَضَر

 , وَر مل خوُسنَمْلِل ث ْثِدْحُمْلا سَم ٌراَوَج : ُهَبْشآلاَو

 عم ٍقوطْمَمْلاَو َةَتِمِلاَعْلا عم مْلِعْلاَك ٠ ءايمكَح عم ةَوالَتلا :اوُلاَق

 .ِناَكَمْي لَ موُهْمَمْلا

 ٌءاَدتْبا مكحلا ُةَراَمَأ ٌةَوداتلاَق < لس لَو .موُهنَملَ ِلاَ عْنَمِ َبيِجْأَو

 .ٌسكَعْلا َكِلَذَكَو ءُلوُلْدَمْلا فَي فَي ْمَل حست اَذِإَف [1/55] / .اًماَوَد آل

 “)نورتو ءٍلْهَجْلا يِف ٌعِقوُبَ ءمُكَحْلا َاَقَب ٌمِهوُي ِةَواَّتلا ُءاَقَب :اوُلاَ

 دقو «حيحص نسح ثيدح رمع ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو ."8/4 )١41( ثيدح =

 .ها .ارمع نع هجو ريغ نم يور

 نوفوتي نيذلاو# :ةرقبلا يف يتلا ةيآلا هذه نامثعل تلق» :لاق ريبزلا نب هللادبع نع )١(

 ةيآلا اهتخسن دق 4 : ةرقبلا] ؟جارخإ ريغ# :هلوق ىلإ «ًاجاوزأ نورذيو مكنم
 .«هناكم نم هنم ًائيش ريَ ال ؟ يخأ نباي اهعدن :لاق ؟ اهبتكت ملف ىرخألا

 نيذلاو» )٤4١(: باب «ةرقبلا ةروس ريسفت «نآرقلا ريسفت باتك يف يراخبلا هجرخأ
 مكنم نوفوتي نيذلاوط :(40) باب يفو «ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي

 .157/ه «ًاجاوزأ نورذيو
 نأ ىلع ليلد اذه نامثع باوج يفو» ١44/8: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 «بتكي ال همكح خسني يذلا نأ نظ ريبزلا نب هللادبع نأكو .يفيقوت يآلا بيترت
 .ها . «فقوتلا هيف. عبتملاو «مزالب سيل كلذ نأب نامثع هباجأف

 ريرحتلا 555/١. ريثك نبا ريسفت .174/# يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا :رظناو

 ٤۷١/۳. ريونتلاو

 .428ص .موهفملا ثحبم يف هجیرخت قبس (۲)

 رهاظ فيرحت اذهو .«ال» ةدايزب «هظفل خوسنملا ال ثدحملا سم زاوج» ش :ةرابع (۳)

 .خسانلا نم فرصت وهو «ىنعملا رّيغي
 خسن دعب زوجي لهو» :لاق ذإ ؛عنملا راتخا ثيح179١/ ماكحإلا يف يدمآلل ًافالخ (4)

 «هيف نويلوصألا ددرت امم كلذف .بنجلا اهولتيو ثدحملا اهسمي نأ ةيآلا ةوالت

 .ها .4 كلذ نم عنملا :هبشألاو

 .«لوزتو» لدب «لوزتف» ش : يف (6)
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 ؛ليِلَّدلا َعَم م َلْهَج الق < مس ْوَلَو . ريخ | ىَلَع ينم :انْلُق .ِنآَدّقْلا ٌةَدِياَق

 .ِهنلِإ مجري َدَلَقُمْلاَو ُمَلْعَي دهتجُمْلا أل

 .ىَلْتُي اًناْرُق و اًرجْعُم هنو : ُهَئَدِئاَفَو

 افالخ ءدِضيِقَتِب ''ٍراَبحإلاب ٍفِيِلُكَّتلا خشت ٌراَوَج :ُراَثْخُملا (ةلأسَم) سمعا (19) tol ميك ما
 م لا م سا

 0 5ا ريَ ل ربخ ٍلوُلْدَم حْ ر ؟ اَنَأَو . ةا عمل

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 نايبو ۷۲/٤ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«و» لدب «وأ» ش ءأ : يف

 ٠۹٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ه7 /؟ رصتخملا

 .#7/؟ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو .رركم «رابخإلاب «رابخإلاب» ش ءأ :يف
 ظفل خسنلا ضعب يفو» ۱١۹١/۲: دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 ها .«خسنب يناثلاو «فيلكتلاب قلعتم لوألا ءرركم «رابخإلاب»

 :ناتروص هلو ءربخلا خسن يف مالكلا» : ١148/5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق

 يداع وأ يلقع ءيشب ربخي نأب ادحأ عراشلا فلكي نأب ؛ربخلا عاقيإ خسن :امهادحإ

 زئاج اذهف ءهخسني مث ءديز ناميإو ءرانلا قارحإو «يرابلا دوجوك «يعرش وأ

 هزاوج :راتخملا .؟  هضيقنب رابخإلا هفلكي نأب  هضيقنب هخسن زوجي لهو «قافتاب
 .ةلزتعملل ًافالخ

 دقو «حيبق هب فيلكتلاف «بذک امهدحأ نأل ؛لقعلا مكح يف مهلصأ ىلع هانبمو

 .هداسف تملع

 رصتخملا نايب ٤۷/١. بجاحلا عفر :رظناو ها .«خلإ ...ربخلا لولدم خسن :اهتيناث

 AA* /Y. عماسملا فينشت .۲

 بجاحلا عفر ٠۳١/١. يدمآلل ماكحإلا ۳۸۹/١. دمتعملا : يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 ىلع يلحملا حرش 1۱۹١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه١/٤۳ رصتخملا نايب 4/4

 عماسملا فينشت فينشت ۲ تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ۸/۲ عماوجلا عمج

 ۲۰٤/۳. يدابعلا مساق نبال تالا تايآلا .541/ رينملا بكوكلا حرش 4

 يهو «هترمثو ء؛ربخ لولدم خسن امأو» :!5/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 لطابف ريغتي ال» هلولدم ناك نإف .نييلوصألا نيب «يرابخألا خسن» ب ةبقلملا ةلأسملا
 .ها ما .«عامجإلاب

 بذكلا ىلإ يضفي هنأل كلذو ؛اهتارامأو ةعاسلا نع رابخإلاو «ةفلاسلا ممألا رابخأك

 .ىلاعت هللا ىلع لاحم كلذو «هضيقنب ربخي مث ءيشلاب ربخي ثيح

 لوصأ 84/١". عمللا حرش ."١ص عمللا 589/١. دمتعملا :يف ةلأسملا قيقحت رظنا
 -ةدوسملا .151/ يدمآلل ماكحإلا ٠٠/١". يزارلل لوصحملا .0894// يسخرسلا

۹4 

1 be: 



00 

(» 

 . “ةَرَتْعُمْلا ضْعْبْل ًافالخ هلم هرفكَو ٬دیر ِناَميِإَك هكَكَتُمْلاَو

 ("”َفالِخْلا ٌعَفْرَي ءس م د هاَذَك مْوَصِ َنوُروُمأَم مَ : ٍلْثِمِب ْمُهَلالْدِْساَو

 عفر .198/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۹٠۳ص لوصفلا حيقنت حرش .95١ص
 .ه۲/٦۷ لوسلا ةياهن .۲۹۸/۲ جاهبإلا . ۲ 1 نايب .الال 5/5/  بجاحلا

Ve تومحرلا ار 0 عماسملا فينشت 3 o 
 ًاديعو مآ ادعو البقتسم مأ ءًايضام ربخلا ناكأ ءاوس ‹هلثم هرفكو ديز ناميإك ربتعملاو

 .نيمدقتملا رثكأل ًاقافو
. 

 .ًاقلطم زوجي :يدمآلاو «يزارلا مامإلاو «نيسحلا وبأو ءرابجلادبع لاقو

 ربخن نأ انرمأ ام ىفنب رابخإلاب رمؤن نأ زوجيو» ١/:8": دمتعملا يف نيسحلا وبأ لاق

 هناميإ نع رابخإلاب رمؤن مث -«ديز رفك نع رابخإلاب رمؤن نأ :وحن «هرّيغت زاج نإ «هب
 مّرحيو «لعفلا بوجو ىقبي نأ دعبي نأ '"حرشلا» يف ةاضقلا يضاق ركذ دقو .دعب اميف
 انيلع مرحي نأ ليحتسيو « ةدسفم هيلغ ٍمزعلا نوک زوجي نأ الإ :لاق .هئادأ ىلع مزعلا

 عم الإ هيلع هعقون نأ انرمأ ام ىلع ًاعقاو لعفلا نوكي ال نأل ؛هل ةنراقملا هتدارإ

 .ها .. اَهَيَنَراَقَم

 نوكي نأ امإ :وهو «هرّيغت زوجي امع وأ» :"6/8”7 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 .مكح نع ًاربخ وأ ءًاديعو وأ ًادعو نوكي نأ امإ لبقتسملاو ءالبقتسم وأ ءايضام
 .ها .«لكلا يف خسنلا روجيو .جحلا بوجو نع ربخلاک

 ًايضام ناك ءاوسو .«ريغتي امم هلولدم ناك نإ امأو» : ۱۳١/۳ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 وأ ءًاديعو وأ ًادعو ناك ءاوسو ءًالبقتسم وأ «هرفكو ديز ناميإ نم دجو امب رابخإلاك
 .هخسنو هعفر يف فلتخا دقف .ًايعرش ًامكح
 ىلإ ءاهقفلاو نيملكتملا نم ةعامجو «مشاه وبأو «يئابجلاو ءركب وبأ يضاقلا بهذق

 .هزاوج ىلإ يرصبلا نيسحلا وبأو «رابجلادبع يضاقلاو «يرصبلا هللادبع وبأ بهذو
 يف هزوجو يضاملا يف هعنمف «لبقتسملاو يضاملا ربخلا نيب لصف نم مهنمو

 | .«البقتسم وأ ناك أيضام «هزاوج :راتخملاو .لبقتسملا

 هجاهنم يف يواضيبلا مامإلا هراتخاو .الف الإو ءزاج البقتسم هلولدم ناك نإ :موق لاقو

 يبأل ًافالخ لبقتسملا ربخلا خسن زوجي :ةسداسلا» :لاق ثيح لوسلا ةياهن عم ۲
 .۸۸۸/۲ عماسملا فينشت رظنا .«حيحصلا هنإ» :يباطخلا لاقو مشاه

 موصك ءاذكب نورومأم متنأ :لوقي نأ لثم ربخلا لولدم خسنل نيزوجملا لالدتساو

 =نم نيعناملاو نيزؤجملا نيب فالخلا عفرب اقافتا زوجي ثيح خسني مث ءالثم ناضمر
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 رِتاَوَتُمْلاِب ٍداَحَآلاَو . ٍداَحآلاِب ٍداَحآلاَو

 .رِاَوتملاب رتاَوَعُمْلاَو . "ِنيتدِعْلاَك ِنآدُلاِب ِنآْرْقْلا سَ وجي (ُةَلَأْسَم)

 ن ودكشتالا م ءاَمَف ٍداَحآلاِ ٍرتاَوَتُمْلا حُسن اَّمَأَو

0) 

00 

 قرف

 .هنع ربخأ رمأ وه لب ءربخب سيلف «ناضمر موص بوجول خسن هنأل ؛ىنعملا ثيح
 يف بجاحلا نبا راشأ اذه ىلإو .خسني ملف رمألا عوقو :وهو ءربخلا لولدم امأو
 ءناضمر لك موصب نورومأم متنأ :صنب لاق اذإ :اولاق» :لاق ثيح ٠٠٠ص ىهتنملا
 .«ربخب سيلف «اوموص» ین ىپ هل :انلق خن زاج

 صيصخت :انلق «ةنس نيرشع تدرأ» :لاقو «ادبأ اذك لعفأ انأ» :لاق :اولاق» :
 .ها .«قافتاب 2
 هنأ :انل» :لاقف ١٠٠ص ىهتنملا يف هركذو «عنملا ليلد رصتخملا يف انه ركذي ملو
 وهو «هضيقن يناثلا ربخلاف «صنب هيلإ دصقلا ملع وأ «صنب «ربخلا ىنعم» ناك نإ
 امنإ فالخلاو «خسنب سيلو : ينعي ها ..«صيصخت يناثلاف .رهاظب ناك نإو «لطاب
 .ىنعملا يف فالخ الق < ‹خسنلا يف وه

 .074/؟ رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ١48/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو
 للك _ AA`*/Y عماسملا فينشت ./ا//4 بجاحلا عفر

 .نآرقلا نم ةيآب نآرقلاب تباثلا مكحلا خسن زاوج ىلع خسنلاب نولئاقلا عمجأ
 . 741/1 ىفصتسملا .هلم/١ مرح نبال ماكحإلا كساد ينيوجلل صيخلتلا :رظنا

 .١١5ص لوصفلا حيقنت حرش .1737/ يدمآلل ماكحإلا 475/١. لوصفلا ماكحإ
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ا5/4 بجاحلا عفر ٠٠۲/۲. جاهبإلا .؟٠١ ١ص ةدوسملا
 ۸٦٥/۲. عماسملا فينشت .089/# رينملا بكوكلا حرش .58/9 رصتخملا نایب .14/۲
 .49 4 ص يف هنايب قبس امك «رشعو رهشأ ةعبرأب دادتعالاب ةافولا يف لوحلاب دادتعالا خسن : يهو
 اوركنأ امنإ لب «كلذك سيلو ءزاوجلا اوفن نيرثكألا نأ مهوت بجاحلا نبا ةرابع
 .نولقألا الإ زاوجلا ركني ملو .عوقولا
 نامز يف هعوقوب :اولاقف يجابلاو «يبطرقلاو «يلازغلاو «ينالقابلا يضاقلا لصفو
 لاق هدعب اميف عنملا ىلع عامجإلا ينالقابلا يضاقلا لقنو «هدعب ام نود يي يبنلا
 : ليق نإ :يرصبلا نيسحلا وبأ لاقو ايب لوسرلا نمز يف هزّوجت يف اوفلتخا امنإو»
 ليق «ةلبقلا خسن ءابق لهأ لوبق : :وحن «مولعم مكح خسن يف دحاولا ربخ اولبق دقف
 .ها. «مالسإلا ردص يفو لقعلا يف وذ زئاج كلذ

 نيسحلا يبأل دمتعملا .018 074/1 ينيوجلل صيخلتلا : يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 يجابلل ةراشإلا ۲/١. يدمآلل ماكحإلا 175/١. ىفصتسملا ١/2 40١0.

 .80/4 بجاحلا عفر ."١١ص لوصفلا حيقنت حرش ٤۳۲/١.. لوصفلا ماكحإ 77١. ص
 رينملا بكوكلا حرش ٥۳١/۲. رصتخملا نايب .199/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 ۸٦۷/۲. عماسملا فينشت .هدلر#

۹4۷ 



 . ””ُنوُنْظَمْلا لباقي الق ّعِطاَف :انَل .َمَّدَقَت امك ماعلا صيصخت فالخب

 الأ» :َمَّلَسَو هْيَلَع هللا ىَّلَص هيام اوُعِمَس ٍءاَُم َلْهَأ َّنِإْ ئ :اوُلاَق

 اوُمِيَع بيج .ْمِهْيَلَع ْرَكْنُي ْمَلَو ."0وُراَدَتْساَف «ْتَلّوُح ذم َهَلْبِقْلا نإ
 .ُهاَنْرَكَذ “امل ؛َنْئاَرَْلاِب

 “بيجأ .©”ةَحِسانَو أدم ماكحألا غلبت احلا ُلِسْرُي ناك :اوُناَق
 .هاَنْرَكَذ اَمِل ؛نئاَرَقْلاِب ُمَلْعُيَف ءُهاَنْرَكَذ اِي َنوكَي نَا الإ

 رك “فأ نع :ُملَّسلا ِهْيَلَع] هيهتب حسن "”«ُدِجَأ ال لقط :او

 .لاطبإو عفر خسنلاو «نيليلدلا نيب ٌعمجو نايب صيصختلا نأ قرفلاو )١(

 نايب .دعسلا ةيشاح عم ۱۹١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 4٠/4. بجاحلا عفر :رظنا

 AWN عماسملا فينشت ٠۴٦/۲. رصتخملا

 هخسني ال اعطق تباثلا نأ ىلع ُءاملعلا عمجأ» Ao€/Y: ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق (۲)

 هلقن ام اهخسني ال ةرتاوتملا ةنسلاو ءاداحآ لوقنملا ربخلا هخسني ال ارقا ؛ نونظم

 . اهب عوطقم ريغ
 ىَلَع ٌعاَمْجِإلا :ّي َنِناَهَمْطَأْلا ىَلَعَو» :بجاحلا نبا لوف دنع هجيوخل قيس ءا لهأ ربخ .(۳)

 .۹۷۹ص .٩ .جوتلا ُحْسَنَو اَهُمِلاَخُي اَمِل ٌةَحِساَ انتَعيِرَش د

 مهنمو «هفرصيو هركذي نم برعلا نم لاَعُق نزو ىلع دودمم «هلوأ مضب : : ءاَبقو -

 ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع - ةرونملا ةنيدملا برق ةيرق يهو .هفرصي الو هثنؤي نم
 يف يسلدنألا يركبلا لاق ل ميركلا لوسرلا هماقأ دجسم لوأ اهيف « ميلستلا ىكزأو

 هللا دبع نب هللاديبع نع ثم نباو ؛ةبيش يبأ نبا ىور» ۳ مجعتسا ام مجعم

 :ريَمُت نبا دازو .«ًابكارو ًايشام ءابق يتأي ناك هك يبنلا نأ» :رمع نبا نع عفان نع

 ءاهقفلا ةغل مجعم .۴۲ 1/1١١" ريونتلاو ريرحتلا :رظناو ها.«نيتعكر يلصيو»

 ,؟ هش ص

 .«اّمِل» لدب «امك» أ :ىف (4)

 .٠ه٥ه٤ص «دحاولا ربخب لمعلا بجي» :ةلأسم يف اذه نايب مدقت )6(

 .«بيجأ» لدب «بيجأو» أ :يف .(5)

 معاط ىلع ًامرحم ىلإ يحوأ اميف دجأ ال لق :اهمامتو ١145. :ةيآلا ماعنألا ةروس (۷)

 .(همعطي
 .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۸)

۹۹۸ 



 َبيجأ .ُرَدجَأ ُرَبَحْلاَف 9 «عاَبَسلا َّنِم با يِذ 0

 ُنّيَعَتَيَو .خستب يَ ِلضألا ںی م ٌميِرْحَنَو . .(َّنآلا ذدجأ الد : ىَنَعَملا
 ساه ل ررر وچ 7 ًِ 06 ه

 ام وأ 3 «خسات اذه : َو ِهْيَلَع هللا ص ِهِلوَقِب وأ ورا ملعب خساتلا

 .*''عامجإلاب وَ کنیت تنك :ّلْثِم ُهاَنْعَم يف [ب۲ /

 .«غابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن ي هللا لوسر نأ» :ينشخلا ةبلعث يبأ نع )١(
 °۳ عابسلا نم بان يذ لك لكأ (۲۹) باب ءديصلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .۴۳/۸ نتألا نابلأ )٥۷( باب ءبطلا باتك يفو

 ءعابسلا نم بان يذ لك لكأ ميرحت باب «حئابذلاو ديصلا باتك يف ملسم هجرخأو

 )۸٠۲( ثيدح رافكلا ةينآ ىف لكألا باب «ةمعطألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 ١. هو

 (١ا/45) ثيدح رافكلا ةينآ ىف لكألا باب «ةمعطألا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ةدايز هلوأ ينو وح 4

 3 N ٤ ةيلهألا رمحلا موحل لكأ

 ثيدح عابسلا نم بان يذ لك لكأ باب ءديصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
.1VV/Y (FY) 

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ ميرحت باب ءديصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو

 .«مارح عابسلا نم بان يذ لكأ» ظفلب 445/9 (۱۳) ثيدح

 .48/؟ عابسلا نم لكؤي ال ام باب ءيحاضألا باتك يف يمرادلا هجرخأو
 . «(بيجألا لدب «بيجأو» :ىف (۳)

 . «لالح» لدب «حابم» ش : يف )۳(

 امنإو ءًاثيدح اذه نأ فنصملا دري مل» :۳ ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (5)

 روبقلا ةرايز نع مكتيهن» :ْخلكَك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر يملسألا َةَدْيَرُي نع (5)
 نع مكتيهنو .مكل ادب ام اوكسمأف ثالث قوف يحاضألا موحل نع مكتيهنو ءاهوروزف

 .«(ًاركسم اوبرشت : الو اهلك ةيقسألا يف اوبرشاف .ءاقس يف الإ ذيبنلا

 .485ص ِلَدَب ٍرْيَغ ْنِم خسّنلا ُراَوَج :ُروُهْمجْلا : ةلأسم يف هجيرخت قبس
 7  .ةيلاملا قوقحلا رئاس ةاكزلا بوجوب خسنلاك (5)

 -.81/ ةدعلا 554/١". يدرواملل يضاقلا بدأ .154/# يدمآلل ماكحإلا 0١
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 دحأ نييعت يِفو راهيجِإ نع نوكي دق ذإ ؛؟ ٌيباًحصلا نييعتب تبثي الو

(Oar our 

(1) 

00 

 .540/؟ رصتخملا نايب ۸۴/١. بجاحلا عفر .195/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش =
 .ينانبلا ةيشاح عم 44/1 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .١٠ص يمزاحلل رابتعالا

 .198/7 تومحرلا حتاوف .۲۲۱/۳ تانيبلا تايآلا .514/# رينملا بكوكلا حرش
 .۷۳١ص لوحفلا داشرإ ١19/4. طيحملا رحبلا .844/7 عماسملا فينشت

 :لوألا لوقلا :ةلأسملا يف لاوقأ ةثالث ٤۴/١ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا ىكح
 :لاق هبو .هايتفك اذه نأك ؛خسان هنأ ملعيل ؛خسانلا نيبي ىتح لاحب لبقي ال هنإ

 .يجابلا هراتخاو «ينانمسلاو ءرفعج وبأ يضاقلاو «ينالقابلا يضاقلا

 ركذي مل :يأ ءعقو هركذي مل نإو «خسن هب عقي مل خسانلا ركذ نإ هنإ : يناثلا لوقلا
 .هللا همحر يخركلا نسحلا وبأ خيشلا لاق هبو .خوسنملا ركذو خسانلا

 ول :هللا همحر يخركلا نسحلا وبأ خيشلا لاق» :"55ص رظنلا لذب يف يدنمسإلا لاق

 اذه» :لاق ولو .هداهتجاب كلذ لاق امنإ هنأ زاوجل ؛لبقي ال «اذه خسن اذه» :لاق

 .ها .«هب لوقلا قلطأ امل خسانلا ليلد هدنع رهظ هنأ الول هنأل ؟لبقي «خوسنم

 ةوقل ؛هلاق هلعلف ء«فيعض اذهو» :هلوقب ۳۸١/١ لوصحملا ىف يزارلا رخفلا هبقعتو

 .ها .«هيف أطخأ دق ناك نإو «كلذك رمألا نأ يف هنظ
 هنع اهاكح دمحأ مامإلا نع ةياور يهو «لاح لك ىلع خسنلا هب عقي :ثلاثلا لوقلا

 .يعفاشلا صن رهاظو «ليقع نبا
 هّللا يضر يعفاشلا صن رهاظو :تلق» ۸4۷/١: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 رشعلا نأ» :تاعضرلا يف ةشئاع لوقب انباحصأ جتحا دقو «خسنلا هب تبثي هنأ :هنع

 .ها .«سمخب نخسن نهنم

 لوصألا ىلإ لوصولا 518/١. دمتعملا .7/*57 صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا
 ماكحإلا .٠۲۴ص ةدوسملا ١/"4. لوصفلا ماكحإ ."81/ يزارلل لوصحملا 7/٠

 .054 855/7 ريتملا بكوكلا حرش ."52ص لوصفلا حيقنت حرش .۱۹۳/۳ يدمآلل

 ."54 ۳۳ص يدنمسألل رظنلا لذب 551١/7. رصتخملا نايب .65/5 بجاحلا عفر

 جاهنملا حرش يف جاهبإلا .دعسلا ةيشاح عم ۱۹١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

.YAV/Y 

 نيرتاوتملا دحأ رخأت يباحصلا نييعت يفو» :041/7 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 رتاوتملا خسن نمضتي هنأ وهف :عنملا ليلد امأ .عنملاو هلوق لوبق ليلد ضراعتل ؛رظن

 ربخب نوكي ال خسنلا نأ وهف :لوبقلا ليلد امأو .زئاج ريغ وهو ءدحاولا لوقب

 امهدحأ نأ ملع هنأل ؛خسان ال .«خسانلل نّيعم دحاولا ربخو ءرتاوتملاب لب «دحاولا

 = .ها .«دحاولا ربخ نودب خوسنم رخالاو خسان

 و1١١٠
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 > reir كرما (5# اع هعمل 4
 الو ء؛ٌئباَحصلا ةثادخب الو ,'"0ِفَحْضُمْلا ىف ف "يلقب ُتْبْنَي ثب الو

 افا

 orf ip oo ر كرس 5 ل 2

 ُهَجَولاَف كِلَذ ْمَلْعُي مل اَذِإَو ."”لضألا ِةَمَئاَوُمِب آلَو همالشإ رخ

 يباحصلا :رابجلادبع يضاقلا لاق» ۳۸٠١: _ ۳۷۹/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو

 هلوق لبقي مل نإو كلذ لبق :رخآلا لبق ناك هنإ نيرتاوتملا نيربخلا دحأ يف لاق اذإ

 «مجرلا هيلع بترتي يذلا «ناصحإلا» يف نيدهاشلا ةداهش لبقت امك مولعملا حسن يف

 ىدحإ نم هنإ :دلولا يف ةلباقلا لوق لبقي امكو .مجرلا تابثإ يف لبقي مل نإو

 نأ عم «شارفلا بحاص نم دلولا بسن توبث كلذ ىلع بترتي ناك نإو «نيتأرملا

 .«بسنلا توبث يف لبقت ال ةأرملا ةداهش

 يف دحاولا ربخ لوبق يف يلقعلا زاوجلا يضتقي اذه» :هللا همحر نيسحلا وبأ لاق

 توبث نيمكحلا دحأ توبث نم مزلي هنأ نيبت اذإ الإ هعوقو يضتقي الو «خسانلا خيرات
 .يزارلا رخفلا مالك ىهتنا .«رخآلا

 .580 - ٤۷۹/۳ يزارلل لوصحملا 418/١. دمتعملا :ىف ةلأسملا ليصفت رظناو

 دضعلا حرش .401/5 رصتخملا نايب .44/5 بجاحلا عفر .15/# يدمآلل ماكحإلا
 .7١”ص لوحفلا داشرإ ."5”ص رظنلا لذب ۱۹٦/۲. رصتخملا ىلع

 . «هتيلبقب» لدب (ةيلبقب) شش : يف

 يف مدقتملا نوكي نأ زاوجل ؛ فيرشلا فحصملا يف هتيلبقب ًاخوسنم مكحلا نوك تبثي ال

 .لوزنلا بيترت ىلع سيل فيرشلا فحصملا بيترت نأل ؛لوزنلا يف ًارخأتم فيرشلا فحصملا

 :رظنا .ةوالتلل بيترتلاو «مكحلا بسح لوزنلا نأل ؛ عضولا يف بيترتلاب ال لوزنلاب ةربعلاو
 ىلع دضعلا حرش 608/١. مزح نبال ماكحإلا . 157/8“ يدمآلل ماكحإلا ۲۸/١. ىفصتسملا

 يدرواملل يضاقلا بدأ .047/؟ رصتخملا نايب .85/4 بجاحلا عفر ۱۹٦/۲. رصتخملا

 ةيشاح عم ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .058/# رينملا بكوكلا حرش مہ.

 .445/؟ عماسملا فينشت .١/45؟ تومحرلا حتاوف .۲۲۱/۳ تانيبلا تايآلا .ينانبلا

 .«رخأتي» لدب «ريخأتب» ش : یف

 - مهنم همالسإ رخأت نمم وأ ءةباحصلا راغص نم ٌدحأ ثيدحلا ىور اذإ ينعي

 ام نأ ىلع لدي ال نيليلدلا دحأ يوار رخأت نأل ؛كلذ رثؤي مل - مهنع هللا يضر

 .همالسإ لبق ثيدحلا لمحت همالسإ رخأت نم نأ زاؤجلو ؛خسان هاور

 رظنلا لذب .#15/# يدمآلل ماكحإلا 159/١. ىفصتسملا ."4ص عمللا :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه١/۲٤ رصتخملا نايب .45/5 بجاحلا عفر ."57”ص

 تانيبلا تايآلا .ينانبلا ةيشاح عم ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .5

 عماسملا فينشت .559/# رينملا بكركلا حرش .95/5 تومحرلا حتاوف .۳

 .۷۳١ص لوحفلا داشرإ .۸4۷ _ ۲

 -دحأ نكل ءامهنيب عمجلا نكمي ملو «ناداضتم مكح يف ناصن درو اذإ هنأ ينعي
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 ٠:ا آل فَلا

 ٌيِعِفاَّسلِلَو "”ِنآَّْمْلاِب ِةَّكِّملا خنت ٍذاَوَج ىَلَع :ٌروُهْمُجلا (ةلأشم)

 امب اخوسنم لصألل قفاوملا نكي مل «فلاخم رخآلاو «ةيلصألا ةءاربلل قفاوم نيصنلا =

 ٠ .هفلاخ

 ةيناث ةحابإلا | ىلإ دوعلاو نيمي ةمذلا لاغتشال ةءاربلا نم لاقتنالا نأل ؛ ىلب : ليقو

 .لصألا قفاوي مل يذلا مدقف ؛ كش

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .15/ يدمآلل ماكحإلا ۱۲۹/١. ىفصتسملا :رظنا

 عمج ىلع يلحملا حرش .ه١/١٤ رصتخملا نايب .45/4 بجاحلا عفر 75

 .15/؟ تومحرلا حتاوف .۲۲۱/۳ تانيبلا تايآلا .ينانبلا ةيشاح عم ۹٤/١ عماوجلا

 .1 78ص لمفلا داشرإ ۸۹٦/۲. عماسملا فينشت .059/# رينملا بكركلا حرش

 لمعلا نع فقولا :هجولاف كلذ ىلإ ليبسلا رذعتل ؛خوسنملا نم خسانلا ملعي مل اذإ )١(

 | .رييختلا ال

 ءامهنيب عمجلا رذعت عم امهنارتقا ملع نإ امأو» ۴ ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 امإ بجاولاف «هعوقو ريدقتبو «موق هزّوج نإو «عوقولا ٍرَّرصتم ريغ كلذ نأ يدنعف
 مل اذإ اميف مكحلا كلذكو «نكمأ نإ امهنيب رييختلا وأ ءامهدحأب ملعلا نع فقولا

 .ها .«كلذ نم ءيش ملعُي

 «كلذ ملعي مل اذإو» :فنصملا لوقف» ۴٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 نأ ملع اذإ امو ءلاحلا ملعي مل اذإ امو ‹عقي ال كلذو ءامهنارتقا ملع اذإ ام لمشي

 .يسن مث رخأتملا نيع ملع اذإ امو «هنيع لهج نكلو ءرخأتم امهدحأ

 ينال ةمامإلا دقعو «نيحاكنلاو «نيتعمجلا يف ماسقألا هذه لثم ءاهقفلا ركذ دقو

 .مدهلا وأ قرغلاب براقألا نم ةعامج تومو

 ءروهمجلا دنع ةينظلا تارامألا لداعت زوجي هنإ :داهتجالا يف لاق فنصملا نأ ملعاو

 امهدحأب وأ ءافقو امهنأ يف امهب لمعي :بيجأو :كانه لاقو .يخركلاو دمحأل ًافالخ

 .امهب لمعي ال وأ ءاريخم
 هجولا امنإ ءرييختلاب لوقلل هجو الف .يسن مث رخأتملاو مدقتملا نيع ملع اذإو :تلق

 .ها .«هريغو نيحاكنلا يف ءاهقفلا مالك ريظن وهو .فقولا

 حرش .5415/؟ رصتخملا نايب .481/4 بجاحلا عفر .15/# يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .77١”ص لوحفلا داشرإ .دعسلا ةيشاح عم ۱۹۷/١ رصتخملا ىلع دضعلا

 ىفصتسملا .401/7:ناهربلا .511/5 صيخلتلا : يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا )9( 

 يدمآلل ماكحإلا .48/5 لوصألا ىلإ لوصولا ۳٠١/١ يزارلل لوصحملا .,0

 -نايب ۸۷/٤. بجاحلا عفر ."١؟ص لوصفلا حيقنت حرش . 17 يسخرسلا لوصأ .
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١١. 
 ِنالوق

(1) 

 ۲٠۲/۳. ريرحتلا ريسيت .۱۹۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه۲/١٤ رصتخملا
 ١. 8١ص لوحفلا داشرإ .555/“ رينملا بكوكلا حرش .856/7 عماسملا

 ء. 077/9 صيخلتلا نع ًالقن - ريبكلا داشرإلاو بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا امهاكح
 21ه ماكحإلا يف يدمآلاو ٠۴ ص عمللاو ۲۷۲٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلاو
 .مهريغو

 : ةلأسملا يف قيقحتلا

 ثيح «زوجي ال نآرقلاب ةنسلا خسن نأ ىلع لدي ام ةلاسرلا يف يعفاشلا مامإلا ركذ
 ةنس الإ اهخسني ال :هللا لوسر ةنس اذكهو» ۴۲١(: ةرقف) ٠١8 ص يف لاق
 امبف سل «هللا لوسر س ام ريغ هيف س رمأ يف هلوسرل هللا ثدحأ ولو .هللا لوسرل
 اذهو .اهفلاخي امم اهلبق يتلل ةخسان ةنس هل نأ سانلل نيبي ىتح «هيلإ هللا ثدحأ
 .ها . ولو هتنس يف روكذم

 ةنسلا خسنت له :لئاق لاق نإف» ٠۳۲۹ ۴١١(: ةرقف) ١١١ص يف ًاضيأ لاقو
 ىلوألا هتنس نأ نيبتا ةنس هيف ىبنلل تناك نآرقلاب ةنسلا تخسُت ول :ليق ؟ نآرقلاب
 ها .(هلثمب خسنُي ءيشلا نأب سانلا ىلع ةجحلا موقت ىتح ءةرخآلا هتنسب ةخوسنم

 :(017 281١ ةرقف) ۱۸۳ص يف لاق ثيح زاوجلاب ةلاسرلا نم رخآ عضوم يف حّولو
 ىلإ ًاجرخم وأ اهخسن ةنسلا كلت يف هيلإ هللا ثدحأف ةنس نس اذإ هللا لوسر نإ»

 ندا امنإ اونوكي ىتح ءاھب سانلا ىلع ةجحلا موقت ةنس هللا لوسر نس ءاهنم ةعس

 نأ فوخلا يف اهتقو نع ة ةالصلا ريخأت هللا خسنف .اهدعب يتلا هتنس ىلإ هتنس نم
 اهريخأت يف هتنس هللا لوسر خسنو ءاهتقو يف هلوسر نسو هللا لزنأ امك ءاهولصي
 .هأ .«ٌتفصو امك اهتقو يف هللا لوسر اهالص هتنسب مث هباتك يف هللا ضرفب

 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف يعفاشلا مامإلا لوق ةيعفاشلا رثكأ جّرخ دقو
 يف هيلإ بسني مل يلازغلا مامإلا نإ ىتح «هبهذم نم رهظألا وهو :زوجي ال : لوألا
 يبأ نم لك : ًاضيأ هيلإ بهذ دقو .هريغ 15/1 ىفصتسملاو ٤۰۲۹ص لوخنملا هيباتك

 .يدادغبلا روصنم يبأو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأو «يكولعصلا بيطلا
 رثكأ ىلإ عنملا بسنيو :يعفارلا لاق» :44/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .«باحصألا

 عماسملا فينشت يف يشكرزلا كلذب حرص امك قحلاب ىلوألا وهو :زوجي :يناثلا
 هراتخاو ۴۴ص عمللا يفو 2777ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هراتخا ام وهو لا
 يف يزارلا رخفلا هراتخاو ۲۹9٠ص لوخنملا يفو 2174/١ ىفصتسملا يف يلازغلا
 روهمجل هبسنو .8"1 - ٠۴١/١ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ۳٤١/۳ لوصحملا
 .ءاهقفلاو ءةلزتعملاو «ةرعاشألا

۹۳ 
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 ىلإ ُهْجَوَّنلا :اًضِنَأَو .ُهُمَدَع ٌلضألاَو وِرْيَمِل َناَكَل عكف ول :©"ائل

 ns «“نآرُملاب َحِسُنَو ءةَسلاب سِدْفَمْلا ")[تْيَب

 قل

 قفز

(۳) 

 هراتخاو ءرصتخملا يف انهو ء١١٠١ - ١٠٠ص ىهتنملا ىف بجاحلا نبا رايتخا وهو

 ٥۸١ - ۵۷۸/۲ لوسلا ةياهن :رظناو «جاهبإلا حرشب ۲۷۰/۲ جاهنملا يف يواضيبلا
 ۲۷٠/۲. جاهبإلا :رظناو 288/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هراتخاو

 .۷۸ - ۷٦/۲ تومحرلا حتاوف :رظنا .ةيفنحلا بهذم وهو

 :ةلأسملا يف فالخلا ىنبم

 ةلأسملاو» :لاق هنأ ناهرب نبا نع ٠٠۳ص بهذلا لسالس يف يشكرزلا مامإلا لقن

 : نيلصأ ىلع ةينبم
 .ًانايب اهنوك نع ةنسلا جرخي ال باتكلاب ةنسلا خسن نأ :لوألا
 نوكي نأو دب ال مهدنعو «خوسنملا سنج نم نوكي ال نأ زوجي خسانلا نأ : يناثلاو

 .هأ .«هسنج نم خسانلا

 ناهربلا 551١/5. صيخلتلا .144 - 18# ء١٠١١ .١٠هص ةلاسرلا :رظناو

 ١124/١. ىفصتسملا .۲۷۲ص ةرصبتلا 444/١. عمللا حرش .۴۳ص عمللا .۲

 .1۷/ يسخرسلا لوصأ ٠٠/۳. يدمآلل ماكحإلا /٤٠١. يزارلل لوصحملا

 لوصفلا حيقنت حرش .١٠٠ص ةدوسملا ٤٥/١ _ ٤١. لوصألا ىلإ لوصولا

 رصتخملا نايب ۸۸/٤. بجاحلا عفر .198/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."7١ص

 .۷۸ - ۷١/۲ تومحرلا حتاوف .۷4/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 1/1

 .158١ص .لوحفلا داشرإ

 .ش :يف سومطم «انل» فرح
 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 0187/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «47/4 بجاحلا عفرو ٥٤١/١« رصتخملا
 ناك له مالسإلا ءادتبا يف سدقملا تيب ىلإ هجوتلا ةيعرش لصأ يف ءاملعلا فلتخا

 نب دمحم ركب وبأ ظفاحلا امهاكح نيلوق ىلع ؟ميركلا نآرقلاب وأ «ةيوبنلا ةئسلاب

 .١١٠ص راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا هباتك يف يمزاحلا ىسوم

 :اهنم ثيداحأ ليلدب ةنسلا هلصأ :لوألا لوقلا

 وأ - هدادجأ ىلع لزن ةنيدملا مدق ام لوأ ناك هي يبنلا نأ ءاربلا نع :لوألا ثيدحلا

 ةعبس وأ ءأرهش رشع ةتس سدقملا تيبلا لبق ىلص هنأو ءراصنألا نم - هلاوخأ :لاق

 اهالص ةالص لوأ ىلص هنأو «تيبلا لبق هتلبق نوكت نأ هبجعي ناكو ًارهش رشع

 دجسم لهأ ىلع ٌرمف ءهعم ىلص نمم لجر جرخف «موق هعم ىلصو «رصعلا ةالص
 امك اورادف ءةكم َلَبِق لكك هللا لوسر عم تيلص دقل هللاب دهشأ :لاقف نوعكار مهو

 .تيبلا لبق مه
۰4 



 مام ام اع ام راو ام ا. اماه واوا هاعافأده هاه هاف اهاه هاهم ده فاو« هقاسه هاو م اه م اف او او وهو و وو ام د. و وو ثوم وقعه. هد. دم د. .٠

 ىلو املف «باتكلا لهأو «سدقملا تيب َلَبَق يلصي ناك ذإ مهبجعأ دق دوهيلا ناكو =
 .«كلذ اوركنأ تيبلا لبق ههجو

 ٠١/١. خلإ ...ناميإلا نم ةالصلا (*0) باب «ناميإلا باتك يف يراخبلا هج رخأ

 ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأو
 )١١ - ١١( ۳۷٤/١. ثيدح ةبعكلا

 تيب وحن يلصي ناك لي هللا لوسر نأ» :هنع هللا يضر سنأ نع : يناثلا ثيدحلا

 لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ء ءامسلا يف كهجو بلقت ىرن دق :تلزنف «سدقملا
 عوكر مهو ةملس ينب نم لجر رمف 1١45. :ةرقبلا] «مارحلا دجسملا رطش كهجو
 مه امك اولامف تلوح دق ةلبقلا نإ الأ :ىدانف ءةعكر اولص دقو «رجفلا ةالص يف
 .؛ةلبقلا وحن

 ىلإ سدقلا نم ةلبقلا ليوحت باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ
 ."اله/١ )٠١( ثيدح ةبعكلا

 ثيدح .ملع مث ءةلبقلا ريغل ىلص نم باب ءةالصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

)£ 1°( ۳/1 

 ةكمب وهو هَ هللا لوسر ناك» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع :ثلاثلا ثيدحلا
 رشع ةتس ةئيدملا ىلإ رجاه امدعبو «هيدي نيب ةبعكلاو «سدقملا تيب وحن يلصي
 .«ةبعكلا ىلإ فرص مث ءارهش
 .حيحص هدانسإو 2176/١ هدنسم يف دمحأ مامإلا هج رخأ

 :اهنم ثيداحأ ليلدب نآرقلا هلصأ : يناثلا لوقلا
 نأش نآرقلا نم نم خسن ام لوأ» :لاق امهنع هّللا يضر سابع نبا نع :لوألا ثيدحلا
 :ةرقبلا] هللا هجو ّمََف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا شو :ىلاعت هّللا لاق ةلبقلا
 مث «قيتعلا تيبلا كرتو «سدقملا تيب وحن ةي هللا لوسر ىلصف :لاق 606
 مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس# :ىلاعت لاقو .قيتعلا تيبلا ىلإ ىلاعت هللا هفرص
 :ىلاعت هللا لزنأف «سدقملا تيب نونعي ١4١[.« :ةرقبلا] «اهيلع اوناك يتلا مهتلبق نع
 ١4١[( :ةرقبلا] (ميقتسم طارص ىلا ءاشي نم يدهي برغملاو قرشملا هلل لق»
 كهجو لوف تجرخ ثيح نمو# :ىلاعت لاقف قيتعلا تيبلا ىلإ ىلاعت هللا هفرصف
 وبأ هركذ ١48[. :ةرقبلا] (هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش
 بلاطلا ةفحت نع ًالقن - (طوطخم وهو) خوسنملاو خسانلا يف مالس نب مساقلا ديبع
 ._ ۳۳۹ ۔ ۳۳۸ص ريثك نبال

 ءةلبقلا نآرقلا نم نم خسن ام لوأ» :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع :يناثلا ثيدحلا
 -نأ هرمأ  دوهيلا اهلهأ رثكأ ناكو  ةنيدملا ىلإ رجاه امل لك هللا لوسر نأ كلذو

 ه١١١6



 ءقّنسلاب ِهْحْسَن ٍزاَوَجِب َبيِجأو ."ءاَروُشاَع ُمْوَيَو . كلك ٍليّنلاب ٌةَرَضاَبْمْلاَو 22 8. 20 3 e 2 هم ت

 . ٌنآْرَعْلا َقَفاَوَو

 رشع ةعضب لي هللا لوسر هلبقتساف «كلذب دوهيلا تحرفف «سدقملا تيب لبقتسي =

 وعدي ناكو «- مالسلا هيلع  ميهاربإ ةلبق بحي ةي هللا ىلص هللا لوسر ناكو ءًارهش
 ةلبق كنيلونلف ءامسلا يف كهجو بلقت ىرن دق :ىلاعت هللا لزنأف ءامسلا ىلإ رظنيو
 «هرطش مكهوجو اولوف متنك ام ثيحو مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف اهاضرت

 ١٤١[. :ةرقبلا]

 ةفحت نع ًالقن - (طوطخم وه و) خوسنملاو خسانلا يف مالس نب مساقلا ديبع وبأ هركذ
 ."”*ةص ريثك نبال بلاطلا

 ماكحإلا ."4:/ يزارلل لوصحملا .577/7 صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 ىلع دضعلا حرش .ه١/١٤ رصتخملا نايب .48/4 بجاحلا عفر ٠ . ۱۳۰/۳ يدمآلل

 .۲۷۳/۲ جاهبإلا .ه۸۱/۲ لوسلا ةياهن .507/# ريرحتلا ريسيت .۱۹۷/۲ رصتخملا

 نبال خوسنملاو خسانلا .1١؟ص ةمالس نبال خوسنملاو خسانلا A1 / عماسملا فينشت

 .اهدعب امف ١۴ص بلاطلا ةفحت .۴٠ص ساحنلل خوسنملاو خسانلا .558ص ةميزخ

 نآرقلا ماكحأ .۸۲ 8١/7 نآرقلا ماكحأل عماجلا .اهدعب امف ۲/۲ يربطلل نايبلا عماج

 .اهدعب امف ٠/۲ ريونتلاو ريرحتلا ١/*۸٠. صاصجلل

 «كلذ خسن مث ةنسلاب ةمرحم تناك ناضمر ليل يف ةرشابملا نأ بجاحلا نبا دارم (1)

 .نآرقلاب تحيبأو
 نوبرقي ال اوناك «ناضمر موص لزن امل :لاق هنع هّللا يضر بزاع نب ءاربلا نع
 هللا ملع» :لجو زع هللا لزنأف «مهسفنأ نونوخي لاجر ناكو «هلك ناضمر ءاسنلا
 ١185[24. :ةرقبلا] (مکنع افعو مكيلع باتف مكسفنأ نوناتخت متنك مكنأ

 مكل لحأ» :(۲۷) باب «ةرقبلا ةروس ريسفت «نآرقلا ريسفت باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .65١/ه «مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل

 ۸۸/٤. بجاحلا عقد < */١135. يدمآلل ماكحإلا ."41/# يزارلل لوصحملا :رظناو

 #/75١07. ريرحتلا ريسيت .۱۹۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٥٤۳/۲. رصتخملا نایب

 .اهدعب امف 58-2 نآرقلا ماكحأل عم اجلا .اهدغب امف 48/7 يربطلل نايبلا عماج

 ريرحتلا .اهدعب امف 88/١" ريثك 32 ريسفت 581١/١. صاصجلل نآرقلا ماكحأ

 ۱۸١۱/۲. ريونتلاو

 ءادتبا يف - ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق وهو  ًابجاو ناك ءاروشاع موي موص نأ ينعي (۲)
 .ناضمر موص نم نآرقلا هبجوأ امب هبوجو خسن مث ءةيوبنلا ةنسلاب مالسإلا

 « ةيلهاجلا يف شرق هموصي اموي ءاروشاع تناك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعف

 = «همايصب سانلا رمأو «ةنيدملا ةه هللا لوسر مدق املف ءهموصي لك هللا لوسر ناكو

۱۰۰٩ 



 سماع يَ

 . ادب خات َنيِيْعَت ْعَنْمَي كلذ نأ َبيِجَأَو

 ءاش نمو هماص ءاش نم ءاروشاع كرتو «ةضيرفلا وه ناضمر ناك ناضمر ضرُف املف =
 . (هكرت

 باتك يفو ۲٠۰/۲ ءاروشاع موي موص (584) باب , موصلا باتك يف يراخبلا هج رخأ

 ةروس ريسفت «ريسفتلا باتك يفو ٠۲۳١/٤ ةيلهاجلا مايأ (55) باب ءراصنألا بقانم
 ٠٠١/١. «مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ ايل :(؟584) باب «ةرقبلا
 )1١١  ١١5( ثيدح ءاروشاع موي موص باب «مايصلا باتك يف ملسم هجرخأو
 اما

 )۲٤٤١( ثيدح ءاروشاع موي موص يف باب .موصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
AVY 

 موي موصلا كرت يف ةصخرلا يف ءاج ام باب .موصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .۱۱۸/۳ ۰)۷٥۳( ثيدح ءاروشاع

 .ها.2«حيحص ثيدحا :ىسيع وبأ لاقو

 فارشألا ةفحت :رظنا .ريسفتلا يفو ءموصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو
۲ 

 .۲۹۹/۱ (۳۳) ثيدح ءاروشاع موي مايص باب .مايصلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
 مامإلا هجرخأو .۲۴/۲ ءاروشاع موي مايص يف باب ءموصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو
 1 هدنسم يف دمحأ

 ءاروشاع موي نأ ىلإ ةيعفاشلا رثكأو ۷۷/۲ نايبلا عماج يف يربطلا ريرج نبا بهذ دقو
 ثيح ۸۹/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هب حرص ام اذهو ءالصأ ًابجاو نكي مل
 يف قازرلادبع هاكحو «ةيفنحلا لوق وهف «هخسن مث ءاروشاع موص باجيإ امأو» :لاق

 .ىسوم يبأو «يلع نع هفنصم
 ,(«تايفالخلا» يف يقهيبلا كلذ نيب دقو ءطق ًاضرف نكي مل هنأ :انباحصأ هيلع يذلاو
 .ها .«انئاملع نم امهريغو ««تكنلا» يف يزاريشلا قاحسإ وبأو

 نإ :لوقي ههم هللا لوسر تعمس» :لاق هنع هللا يضر ةيواعم ثيدحب ءالؤه لدتساو
 نمو ءماص ءاش نمف «مئاص انأو .همايص مكيلع هّللا بتكي ملو ءءاروشاع موي اذه
 .«رطفيلف ءاش
 .ةصق هيفو ۲٠١/۲ ءاروشاع موي موص (594) باب .موصلا باتك يف يراخبلا هاور

 ۷4٥/۲. (١؟5) ثيدح ءاروشاع موي موص باب ءمايصلا باتك يف ملسم هجرخأو
 ٤۳۷/۸. فارشألا ةفحت :رظنا .مايصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو
 مكيلع هللا بتكي ملو» :هلوق» ۲٤۷/٤: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 -هب لدتسا دقو «هتیاور يف يئاسنلا هنيب امك ب يبنلا مالك نم هلك وه «خلإ .. همايص
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 ْوَلَو .َعَلَبمِل :ىتغملا :اتلُق .ناَيَب آل م عفر ْحْسَنلاَو نيل :اول
 52 هک ت

 :اَْلُق . "همكم :اولاق .؟خشّتلا ْيْفَن َنْيأَك َمّلُس ْوَلَو ُناَيَب اًضِيَأ ا لس

 رَت ال علم هلآ َمِلُع اإ

 ٌيِعِفاَّسلا

(1) 

() 

(۳ 

(© 

 و0 رِتاَوَُمْلا ِرَبَحْلاِ ِنآَدّمْلا خشن ِزاَوج ىَلَع : ُروُهْمْجْلا (ةلأْسُم)

 مَعَ ام :ا ا(

 مكيلع هللا بتكي ملو :ديري نأ لامتحال ؛هيف ةلالد الو ءطق اضرف نكي مل هنأ ىلع =

 مدقت ىلع ةلادلا ةلدألاب صخ ماع هنأ هتياغو «ناضمر مايصك «ماودلا ىلع همايص

 بتك امك مايصلا مكيلع بتك# :ىلاعت هلوق يف لخدي مل هنأ :دارملا وأ ءهبوجو

 اذه ضقاني الو «ناضمر رهش هنأب هرسف مث 211617 :ةرقبلا] «مكلبق نم نيذلا ىلع

 ناك هنأ ثيداحألا عومجم نم ذخؤيو ...ًاخوسنم راص يذلا همايصب قباسلا ٍرمألا

 يف تباثلا دوعسم نبا لوقبو ...كلذب رمألا دكأت مث هموصب رمألا توبثل ؛ًابجاو

 هنأب ملعلا عم (هوحنب 7 ملسم حيحص) ؟ءاروشاع 5 ناضمر ضرُف امل» :ملسم

 .ها .«هبوجو كورتملا نأ ىلع لدف ؛قاب وه لب «هبابحتسا كرت ام
 .44/4 بجاحلا عفر */١175. يدمآلل ماكحإلا ."41/# يزازلل لوصحملا :رظناو

 يربطلل نايبلا عماج ۱۹۷/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٤٤/١. رصتخملا نايب

 ةدمع ۲٤۷/١. يرابلا حتف ٠١۷/١. ريونتلاو ريرحتلا ۳۷۸/١. ريثك نبا ريسفت 7

 بهاوم .178/؟ أطوملا ىلع يناقرزلا حرش .؟١٠/195 ينيعلا نيدلا ردبل يراقلا

 .قاوملا ةيشاح عم ا باطحلل ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا

 مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ٌرْكَّذلا كيلإ انلزنأو# :اهمامتو .44 :ةبآلا لحنلا ةروس

 .؟نوركفتي مهلعلو

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو «رفنم» لدب «درفنم» أ :يف
 ةرصبتلا 501/١. عمللا حرش .۳ص عمللا 47/١". دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 يسخرسلا لوصأ ٤۷/١". يزارلل لوصحملا .1١؟١/4 ىفصتسملا .اهدعب امف 754 ص

 يف جاهبإلا .١ص لوصفلا حيقنت حرش .505 - ۲۰۲ص ةدوسملا .اهدعب امف ۲
 حرش ٠٤۷/١. رصتخملا نايب .40/4 بجاحلا عفر .۲۷۲ - ۲۷۱/۲ جاهنملا حرش

 .057/6 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۷۹/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ۷۸/١. تومحرلا حتاوف .857/؟ عماسملا فينشت

 :(311/ ةرقف) ۷٠٠ص ةلاسرلا يف هصنو «كلذ هنع هللا يضر يعفاشلا عنمو

 = نم «ٌتفصو ام نایب ١8[« :سنوي] (يسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ يل نوكي ام :هلوق

 م٠١٠4



 َرْقَألاَو

000 

(۲) 

 نْيَدِلاَوْلِل ةيصولا» :َّعَسَت 4ٍثراَوِل َةَّيِصَو الط :نَأِب :ٌلِدُتْساَو

 es مجلو . نيب

 ءاش امل ُتبثملا ليزملا وهف .هضرفل ئدتبملا ناك امك .ُهباتك الإ هّللا َباتك خسني ال هنأ
 .ها .«هقلخ نم دحأل كلذ نوكي الو «هؤانث لج هنم

 .طقف عوقولا يفن :هرهاظو» 9٠0/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ءديعس نب هللادبعو «يبساحملا دسأ نب ثراحلا .يلقعلا زاوجلا ىقبي :لاق معن

 .ةنسلا لهأ رابك نم مهو «يسنالقلاو

 .لبنح نب دمحأ نع ةياور هنإ :ليقو

 ينييارفسإلا دماح يبأ خيشلا لوق وهو «لقعلا ال عرشلا هنم عناملا :ليقو

 رثكأ ىلع لدي ال 317”(  ةرقف) ٠١7 ص ةلاسرلا  هانيكح يذلا اذه يعفاشلا صنو

 .يكبسلا نبا مالك ىهتنا .(هنم

 جرفلا يبأ ىلإ زاوجلا مدعب لوقلا <ه/؟ نآرقلا ماكحأل عماجلا يف يبطرقلا بسنو

 يف دوجوم كلذو « ةنسلاب خسنُي نآرقلا نأ ىلع ةمئألا قاذحو» :لاق ثيح «يكلاملا

 .كلام لئاسم رهاظ وهو «ثراول ةيصو ال» :مالسلا هيلع هلوق

 .ها .«يكلاملا جرفلا وبأو «يعفاشلا كلذ ىبأو

 مامإلا نم رهاظ مهو «جرفلا يبأ يضاقلا ىلإ زاوجلا مدعب لوقلا ةبسن نأ قحلاو

 لوصألا يف ةمدقملا :رظنا .زاوجلاب نيلئاقلا نم جرفلا وبأف الإو هللا همحر يبطرقلا
 .١5١ص ىكلاملا راصقلا نبال

 لوصولا .؟54ص ةرصبتلا .014/5 صيخلتلا .(317 ةرقف) ١٠ص ةلاسرلا :رظناو
 ةدوسملا ٠١١/١. ىفصتسملا ۷۸۹4/١ - 680١. ةدعلا .4"# 4١1١/5 لوصألا ىلإ
 نايب .40/5 بجاحلا عفر .۲۷۱/۲ جاهبإلا . ۱۳۸/۳ يدمآلل ماكحإلا .۲۰۲ص
 .6858/؟ عماسملا فينشت .6//041 رصتخملا

 يذ لك ىطعأ دق هللا نإ» :لاقف يب هللا لوسر بطخ :لاق ةجراخ نب ورمع نع

 .«ثراول ةيصو الف «هقح قح

 .549// ثراولل ةيصولا لاطبإ باب ءاياصولا باتك ىف ىئاسنلا هجرخأ
 )۲٠۱۲١( ثيدح «ثراول ةيصو ال» :ءاج ام باب ءاياصولا باوبأ ىف يذمرتلا هجرخأو

 .ھها .«حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو .. 5
 (؟ا١1؟) ثيدح «ثراول ةيصو ال :باب ءاياصولا باتك ىف هجام نبا هجرخأو

 4 ١

 نيثراولا نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا خسن باب ءاياصولا باتك يف يقهيبلا هجرخأو
5/5" 

 ١. 7/8 :ةيآلا ةرقبلا ةروس
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 .ٍضَرَمْلا فالج َوْهَو

 هلوق خسن ثيدحلا اذه نإ :لدتسملا لوقو» :"44ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق =

 نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك# :ىلاعت

 :نيهجول ديدس ريغ ١1/4[ :ةرقبلا] «نيبرقالاو

 :ءاسنلا ةروس يف ثيراوملا تايآ وه امنإ ةيآلا هذهل خسانلا نأ :امهدحأ

 يتلاو ١١[« :ءاسنلا] «نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالوأ يف هللا مكيصوي»

 ءاسنللو نوبرقالاو نادلاولا كرت امم بيصن لاجرللظ :ىلاعت .هلوقو .اهيلت

 «ًاضورفم ًابيصن َرْثَك وأ هنم ّلق امم نوبرقالاو نادلاولا كرت امم بيصن

 .[۷ :ءاسنلا]

 .مهنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع ديبع وبأ مامإلا كلذ ىور امك

 صصخم وه امنإف «ةيآلل ضراعملا وه ثيدحلا اذه نوكي نأ ريدقتب : ىناثلا هجولا

 لد ام دارفأ عيمجل عفارلا وه :رخأتملا حالطصالا يف خسانلا نأل ؛خسان ال اهل

 نيدلاولل ةيصولا مكح عفر امنإ هنإف كلذك سيل اذهو .لوألا باطخلا هيلع

 اذهلو ؛نيثراولا ريغ نيبرقألا قح يف ةيصولا مكح عفري ملو «نيثراولا نيبرقألاو

 نيدلاولل ةيصولا تناك»١ :لاق نسحلا نع «سنوي انأ :لاق ميشه انث :ديبع وبأ لاق

 لك اهنم خسنو «نوثري ال نيذلا نيبرقألل ةيصولا تراصو «كلذ خسنف نيبرقألاو

 ءِ هللا لوسر نع ةمئاقلا ةنسلا تراص لوقلا اذه ىلإو :ديبع وبأ لاق .«ثراو

 ثراولل ةيضولا نأ :هثيدحو رهدلا ميدق يف مهعامجإو «ءاملعلا لوق ىهتنا هيلإو

 نم اونوكي مل اذإ اعم نيبرقألل ةزئاج اهنأ ىلع اوعمجأ كلذكو ءزوجت ال ةخوسنم
 .ثاريملا لهأ

 عمتجا مث :لاق مث ؟بناجألل ةيصولا حصت له هنأ يف :هلوق ديبع وبأ ىكح مث

 دقف «(ثراول ةيصو ال» يَ هللا لوسر لوقل ؛لوقن هبو «ةحصلاب لوقلا ىلع ءاملعلا

 نيدلاولل ةيصولا# :هلوق ينعأ - ةيآلا اولعجي مل مهنع هللا يضر فلسلا نأ اذهب نيبت

 .اهضعب مهدنع خوسنملا امنإو «ةخوسنم اهلك - ١79[ :ةرقبلا] (نيبرقألاو

 مالك ىهتنا .«مويلا انحالطصا فالخب .ءاريثك صيصختلا ىلع خسنلا نوقلطي مهو

 .ريثك نبا ظفاحلا

 دضعلا حرش .975/4 بجاحلا عفر .44/# ةدعلا .۱۳۸/۴ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 خسانلا .558/5 رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ١48 199/5 رصتخملا ىلع

 ريرحتلا ۳۷۲/١. ريثك نبا ريسفت .58/7 نايبلا عماج .٠١5ص ساحنلل خوسنملاو

 ١50/7. ريونتلاو

 =هناحبس هلوق يهو دلجلا ةيآ نأ ينعي» ۳٤١: ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق )١(

DT 



)0 

 قفز

(۳) 

 ُهَّنالَو ؛َكِلَزَك ْتَسْيَ ُةَتُشلاَو و "ي اهلنم وأ اهم ريځب ِتاَن» :اول

 نال ؛ “حلا :داَرُمْلا 1 ا َو .[ىّلاَعَت] هلل ُديِمَّضلاَو و

 ىلع تلد .[۲ :رونلا] (ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا# :ىلاعتو

 مجر لي هللا لوسر نأ ةرتاوتملا ةنسلا تءاجو «هريغ وأ ناك ًانصحم «ناز لك دلج

 دق ۰ ينع اوذخ ۰ ينع اوذخ» : ةدابع ثيدح نم مدقت امكو «ءةيدماغلاو زعامك نصحملا

 ةئام دلج بيثلاب بيثلاو «ماع بيرغتو ةئام دلج ءزكبلاب ركبلا اليبس نهل هللا لعج

 .بولطملا وهو نآرقلل ةخسات ةرتاوتملا ةنسلا تناکف امجرلاو

 ىلع تلد ةيآلا نأل ؛صيصخت اذه امنإو ءخسن اذه نأ ملسن ال :لاقي نأ ىلوألاو

 ريغ ةانزلا يقبو «نونصحملا مهو ةانزلا ضععب مجرب تضق ةئسلاو «ناز لك دلج

 مالكلاو ءانحالطصا يف اعطق صيصختلا ىنعم اذهو .ةيآلل ؛دلجلا مهمكح نينصحملا

 .ريثك نبا ظفاحلا مالك ىهتنا .«هيف

 .۷٦۷ص 4. .ماعب َسْيَل جاو ةباطِخ (ٌةلَأَْم) يف هجيرخت قبس زعام مجر ثيدحو

 هسفن ىلع فرتعا نم :باب «دودحلا باتك يف ملسم هجرخأ دقف ةيدماغلا ثيدح امأو

 بيصحلا نب ةديرب نع زعام ةصق دعب . ٠۳۲١ ۱۳۲۲/۳ (۲۳ «۲۲) ثيدح انزلاب

 ءهللا لوسر اي :تلاقف ةيدماغلا تءاجف :لاق ...» :ًاعيمج مهنع هّللا يضر يملسألا
 ؟يندرت مل للا لوسر اي :تلاق دغلا ناك املف .اهدر هنإو «ينرهطف تينز دق ينإ

 ىتح يبهذاف ءال اَمِإ» :لاق .ىلبحل ينإ هللاوف .ازعام تددر امك يندرت نأ كلعل

 بعت :لاق «هتدلو دق اذه :تلاق ءةّقْرج يف يبصلاب هتتأ تدلو املف «يدلت

 اي اذه: تلاقف «زبخ ةرسك هدي ىف ىبصلاب هتتأ هتمطف املف .«هيمطفت ىتح هيعضراف

 ر مث ؛ نم هلا نم لجر ىلأ يبصلا دف ا

 ف هل رف سم بصاص اياك ول ةيون تبان دقل ديب يسن ياو دلاخ اب لهما

 .«تنفدو اهيلع يلصف اهب رمأ
 حرش .0148/7 رصتخملا نايب .47/4 بجاحلا عفر .۱۳۹/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 نايبلا عماج ۲٠۰۳/۱۱. ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش .۱۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 ريرحتلا .اهدعب امف ٤۸/١ ريثك نبا ريسفت ۸۷/١. نآرقلا ماكحأل عماجلا .4

 ١159/١4. ريونتلاو

 ٠0.6 :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ٠۹۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2941/4 بجاحلا عفرو ٠٥١/۲ رصتخملا

 =هاضتقم ام «لدب ريغ نم خسنلا زاوج :روهمجلا :ةلأسم» :يف بجاحلا نبا خيشلا مدق

١٠١1١ 



 و صر

 :ّحَصَو .اًيواَسُم وأ ٍِفَلَكْمْلِل حلص ْمَأ ُنوُكَيَف ويف َلْضاَمَت آل َنآْرْلا

[MY] / 00ولع نم َعيِمَجْلا دال  

 :اًْلُق . ييف ِءاَقْلَي نب] ُهلْدَبا نأ يِل وكي ام لقط :اوأ
 را

 . يخولاب تسلا ٠ َمَّلُس ْوَلَو ءيَحَوْلا يف فدي

 eens “ا رّلَع] :ُدوُهْمْجْلا (ةلأسَم)

 ظفللا ىف ريخب ء[١٠٠ ةرقبلا] «اهلثم وأ اهنم ريخب تان :ىلاعت هلوق نم دارملا نأ =
 .سكع انهو «مكحلا ال
 ثيح «ليلغلا يفشَي ال امب ءاج هنكل «ضراعتلا اذه عفدي نأ يكبسلا نبا لواح دقو
 ضيرمتلا ةغيصب نيعضوملا يف بيجأو :لاق امنإ هلعلو» :47/5 بجاحلا عفر يف لاق
 .ها .«اذه لجأل

 .أ :نم طقاس «هيف» فرح )١(4

 .«هدنع نم» لدب «هللا دنع نم» أ :يف (؟)

 .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 ه :ةيآلا سنوي ةروس )٤(

 :ىلاعت هلوق يحولاب ةنسلا نأ ىلع ليلدلا» :"48 ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق ()

 ىور امو ٠۳ ٤[« :مجنلا] «ىحوي يحو الإ وه نإ #* ىوهلا نع قطني اموإ»
 اي :لاقف بيطب خمضتم لجر هءاج ب يبنلا نأ» :ةيمأ نب ىلعي نع ملسمو يراخبلا
 هيلإ رظنف ؟بيطب خمضت امدعب ةبج يف مرحأ لجر يف ىرت فيك هّللا لوسر
 ' ةرمعلا نع ينلأس يذلا نيأ» :لاقف هنع َّيَّرَس مث «يحولا هءاجف «ةعاس ب هللا لوسر
 «تارم ثالث هلسغاف كب يذلا بيطلا امأ» :لاقف ءهب ءيجف لجرلا سمتلاف «؟ ًافنآ
 .ها ««كجح يف عنصت ام ةرمعلا يف عنصا مث ءاهعزناف ةبجلا امأو

 شيرق ناسلب نآرقلا لزن (9) باب «نآرقلا لئاضف باتك يف يراخبلا حيحص رظنا
 هيلع لزني نيح 25 يبنلا ةيؤر يف ىلعي ةصق هيفو 248 45/5 خلا ...برعلاو
 ۲٠۲/۲ ٣ جحلا يف ف لعفي ام ةرمعلا يف لعفي )٠١( باب ءجحلا باتك يفو .يحولا
 ًاقلعم .ًاضيأ جحلا يفو .«37 خلا .. ..صيمق هيلعو ًالهاج مرحأ اذإ (۱۹) باب يفو
 فئاطلا ةوزغ (05) باب .يزاغملا باتك يفو ٠ . 11 َقوُلَخْلا لسغ )١9( باب يف

 o/1۳. نامث ةنس لاوش يف

 ...حابي ال امو ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب «جحلا باتك ملسم حيحص: رظناو
 .۸۳۸ ۔ ۸۳۹/۲ )5  0٠١( ثيدح خلإ

 -نايب يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
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 "عاجاپ وَ عِطاَق صب حيت ْوَل ال . حسن ال عامجمإلا ان ا

 ميف مْلِعْلِل ؛ دعا اَمِهِرْيَغِب حسب ْوَلَو ءُلِطاَب َوْهَو ءأطخ لوألا َناَك يطا

 . عِطاَقلا

 ولف ٌةياَهِتْجِإ اهن ىَلَع ٌعاَمْجِإَف ءِنْيَلْوَق ىَلَع ُهَمألا ِتَعَمْجَأ وَ :اوُلاَ

 دقو وزاَوَج ميِلْسَت َدْعَب ب َحْسَمَل : الق .اَحْسَت ناک اًمِمِدَحَأ 9[ ىَلَع] َىِفَت

 2 ْتَمّدَيَت

 ْنَع د ناک ن 358 وو حش ل عتجإلا أ ىلع .دوهنجمل قان

 ت

 . ةا َوُهَو ب رشا طر ETT طخ

 .1۱۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٥۲/۲ رصتخملا =

 .نييلوصألا ضعبل ًافالخ «عفري ال عامجإلاب تباثلا مكحلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ (1)
 ."”ص عمللا ٠٠١/١. دمتعملا ٠۳١/١. صيخلتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 يدمآلل ماكحإلا 155/١. ىفصتسملا .455/# ةدعلا ."84/“ يزارلل لوصحملا

 ٠٥١/١. رصتخملا نايب .49/4 بجاحلا عفر ."54١ص لوصفلا حيقنت حرش */١44.

 لذ يسخرسلا لوصأ .دعسلا ةيشاح عم ۱۹۸/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ريرحتلا ريسيت ۸١/۲. تومحرلا حتاوف .970/ رينملا بكوكلا حرش .٤۲۲ص ةدوسملا
 .59١ص لوحفلا داشرإ ۳

 .«عامجإب وأ» لدب «عامجإ وأ» ش :يف (0)
 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش «ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 ..1۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «44/4 بجاحلا عفرو ٠٥٤/١ رصتخملا
 .4875ص «..نيلوق ىلع عمجأ اذإ» :ةلأسم :عامجإلا ثحبم رظنا (54)

 ضعبو ةلزتعملا ضعبل ًافالخ ءًاخسان نوكي ال عامجإلا نأ ىلع روهمجلا قفتا (5)

 .نابأ نب ىسيع مهنمو «ةيفنحلا
 175/١. ىفصتسملا 500/١. دمتعملا .1/7"5 صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظناو
 حيقنت حرش #/١48. يدمآلل ماكحإلا ."84/# يزارلل لوصجملا .455/* ةدعلا

 نايب ٠١٠١/4. بجاحلا 3 .۱۹۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."4١ص لوصفلا
 ۲٠۷/۳. ريرحتلا ريسيت .۸۱/۲ تومحرلا حتاوف .؟54ص ةدوسملا .5685/؟رصتخملا
 A11/Y. معناسلا فینشت ٥۷۱/۳. رينملا بكوكلا حرش
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 مالا ُبَجْحُت َفِيَك» : ْمُهْنَع هللا َيِضَر َكاَمْثْعِل ِساّبَع ُنْبا لا :اوُناَق
 اَسْيَل ناو َوَحَألاَو "'4ةوخإ هَل ناک نإ :ىَلاَعَت هللا لاق ْدَكَو ءِنْيَوْحَألاِ

 ."”«مالُع اي اي َكْمْوَق اًهَّبَجَح :َّلاَثَف .ةَوْخِإ

 ٌةَوَحِإ اَسْيَل نْيَوخألا دو ءاّعطَق موُهْفَمْلا ٍتوُبتب اځ ُنوُكَي اَمَّنِإ :اَنْلُق
 . اط َعاَمجْإلا ناک الإ ءْصنلا ُديِدَقَت بيق “طق

 .«اخوُشنَم الو اًسِساَب ٌنوُكَي آل َنوُنْظَمْلا َساَيِقْلا َّنأ :ٌراَمْخُمْلا (ٌةَلَأْسَم)

 َناَك ْنِإَو ءِنوُنْطَمْلاِب ْحَسْنُي َمَل اّيِهْطَق َناَك ْنِإ ُهَلْبَق ام َّنألَك ؛ُلّوألا ا

 .(سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف» :اهمامتو ١١. :ةيآلا ءاسنلا ةروس )١(

 نإ» :هل لاقف نافع نب نامثع ىلع لخد هنأ :امهنع هّللا يضر سابع نبا نع (؟)
 «ةوخإ هل ناك نإفطظ :ىلاعت هّللا لاق امنإ ءسدسلا ىلإ مألا نادري ال نيوخألا
 نأ عيطتسأ ال :نامثع لاقف ؟ ةوخإب اوسيل كموق ناسل يف ناوخألاو ء[١١ :ءاسنلا]
 .«راصمألا يف ىضمو «سانلا هثراوتو «يلبق ناك ارمأ ضقنا
 .ثيراوملا باتك يف ٣۲٣۳ ۔ ۳۲۲/۱۰ ىلحملا يف مزح نبا هج رخحأ

 ثيدح اذه» :لاقو .8/4# ضئارفلا باتك يف «كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا مامإلا هقفاوو ««هاجرخي ملو دانسإلا حيحص
 يف مزح نبا لاق ۲۲۷/١. مألا ضرف باب «ضئارفلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو
 ءدحاو خأب سدسلا ىلإ ثلثلا نم درت ال مألا نأ يف فالخ الو 77/٠١": ىلحملا
 ىف فالخلا امنإ ءةوخإلا نم ثالثب سدسلا ىلإ درت اهنأ يف الو «ةدحاو تخأب الو

 ٠ .ها .«ةوخإلا نم نينثاب سدسلا ىلإ اهدر
 .8١7ص ماعلا ثحابم نم .«..عمجلا ةينبأ» : ةلأسم عجارف ء؟عمجلا لقأ» : يف مالكلا مدقت (0)
 : نيمسق ىلإ مسقني ب سايقلا ()

 .ًاعطق عرفلا يف اهدوجوو ةلعلاو ءهلصأ مكح نوكي ام وه :عوطقملا سايقلا :لوألا
 يقابلاو ءايعطق اهضعب نوكي لب «كلذك نوكي ال ام وه :نونظملا سايقلا : يناثلا

 .ًايعظق امهنم دحاو نوكي ال وأ «ًاينظ

 ماكحإلا ."08/# يزارلل لوصحملا 405/١. دمتعملا .5194/5 صيخلتلا :رظناو
 .۲۷۸/۲ جاهنملا حرش يف جاهبإلا .558 ۰۲۱۷ .«؟6١ص ةدوسملا . ۱٤۸/۳ يدمآلل

 ٠١١/٤. بجاحلا عفر .۱۹۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٥١٥۸/۲. رصتخملا نايب

 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۸۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 .4070/؟ عماسملا فينشت .۴
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E (OME ع هع هكر ماج وم دعم هدأ oe مك عملت e 
 ناك 3 !ادَكَقُم تس هنا ؛ةناَحجر رهو وهب لمعلا ط رش لاّوز نيبت اًينَظ

 ل وأ اَدِحاَو ٌتيصملا

 ٍطْرَش َلاَوَز ُنّيَبي اَيَنَط ْوَأ (ب/۳٠) / اًيِعْطَم ُهَدْعَب ام َّنألَك ؛يِناَنلا اأو

 . © [هَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص] ِهِتاَيَح يف عوطُفَمْلا ُحَسْنِيَف ٌحوطْفَمْلا اار
 .اًحوُسْنَم َناَك هنأ نيف ُهَدْعَب ام

 ns هنود ىَّوْحَمْلا ٍلْضَأ حس ت زوجي :راَتخُملا (ةلأسَم)

 .«نإ» ةدايزب .«ًاديقم تبث نإ هنأل» ش :ةرابع )١(

 ش :ةرابعو .«نكي ملو» ةدايزب .'نكي ملو ءال وأ ادحاو بيصملا ناك» أ :ةرابع (؟)

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(«نكي مل وأ ال وأ ادحاو بيصملا ناك»

 ١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو »00۷/۲ رصتخملا نايبو قل

 .أ :نم هتبثأ امو .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 سايقلاب صيصختلا حص :اولاق اخسان نوكي نأ زوجي نونظملا سايقلا نأب نولئاقلا (5)
 اذه ناب بجاحلا نبا 26 .صيصختلاك نايب خسنلا نأل؛هب خسنلا حصيف «نونظملا
 ءاهنم ّلكب صيصختلا زوجي هنإف ؛دحاولا ربخو «لقغلاو .عامجإلاب ضوقنم ليلدلا

 ىلع دضعلا حرش ٠٠١/١. بجاحلا عفر . .0 4/۲ رصتخملا نايب :رظنا .خسنتالو

 ٠٠١. _ ۱۹۹/۲ رصتخملا

 لدب ۲٠٠/۲. دضعلا حرشو ٠٠٠١/٤١ بجاحلا عفر يف امك «زاوج» ش أ :يف (©)

 .589/؟ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .'زوجي»

 :ىلاعت هلوق يف برضلا نود ًالثم فيفأتلا خسنك ءىوحفلا نود لصألا خسن زوجي (5)
 ريسيلا ةحابإ نم مزلي الو ءمظعأ هب يذأتلا نأل ؛[۲۴ :ءارسإلا] (فأ اهل لقت الفل

 لوصحملا ٠٠٤/١. دمتعملا :رظنا .لصألا عبتي عرفلا نأل ؛عنتمي :ليقو .ريثكلا ةحابإ
 لوصفلا حيقنت حرش .7؟١5ص ةدوسملا ٤۹/۳١. يدمآلل ماكحإلا #/5٠6". يزارلل

 عفر .ينانبلا ةيشاح عم ۸۳ - ۸۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."6١ص

 حرش .١٠٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ه١/٠٦ رصتخملا نايب ٠٠١/١. بجاحلا

 ۸۷١. 414/1 عماسملا فينشت .۸۷/۲ تومحرلا حتاوف ٥۷٦/۳. رينملا بكوكلا
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 هي #4

 َعاَمِتْماَو

 .اًمُفَعَبَم

 ُءاَقَيَو ءٍبْرَّصلا َاَوْج ا آل ٍهِحيِرْحَ َلْعَب ٍفيِفَأَتلا اوج نأ زا

 .ُماَرلَيْسِ نكي نكي مل 4 :اَنْلَك 03 0 ُعْفَر َّراَجَف ءِناَنلَآَلَد :ُرْوَجْمْلا

 لال ا ٌعِباَت :اَنلُق . هعوبَتَم عافيزإب ؛ ٌعِفَتْرَيَف يات یر عاملا

 . ٌديقاب ةَلالدل و مكځلل آل

 نباو «‹ةيميت نب دجملاو «بجاحلا نبا هيلعو «فيفأتلا نود برضلا حسني ال : يأ )1(

 .ءاهقفلا رثكأ نع يناعمسلا نبا هلقنو «ةلبانحلا نم لبجلا يضاق نباو ءحِلْفُم

 هاوحفل بجوم هقطن توبث نأل» :1 1/5 طيحمل ا رحبلا يف يشك رزلا لاق

 ءاقب عم سايقلا خسني ال امك «هبجوم ءاقب عم ىوحفلا خسن زجي ملف ءهموهفمو

 ه ساو ا ل

 ْنَم ْمُهْنِمَو ءاَمُهَرَوَج ْنَم ْمُهْنِمَو . “لأ نود ىَوْحَمْلا خشن

 .ها .«هلصأ

 ىوحفلا خسن زاوج نيملكتملا رثكأ نع ١/476ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا ىكحو
 وهو رخألا ٠ ءاقب عم امهدحأ خسني نيصنلاك .«فيفأتلا نود برضلا خسنيف «هلصأ نود
 .ةلبانحلا مالك ا ىضتقم

 نع هلقن.هنأ يزارلا ميلس نع ١40/5 ١4١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقنو

 ةلزنمب ناكف .ءظفللا نم دافتسم كلذ نأ مهلصأ ىلع ءانب» :لاق «مهريغو ةيرعشألا

 .ها.ارخآلا مكح ءاقب عم امهدحأ خسن زاجف «نيظفل

 مكحلا يف امهنأل :لاق «ميلس هب مزجو» 1٤١/٤: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 :لاق «غئاس ضعب ءاقب عم كلذ ضعب خسنو «تاهبتشملا نم مومعلا هلوانت ام ةلزنمب
 امف «عرفلا ةحص لصألا ةحص نأل ؛هلصأ ءاقب عم هخسن عئتمي ثيح ٍسايقلا قرافيو
 .ها .«هتحص تبجو ء«ًايقاب لصألا ماد

 ةيشاح عم 87 - ۸۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .٠۲۲ص ةدوسملا :رظناو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .050/5 رصتخملا نايب ٠٠۴/١. بجاحلا عفر .ينانبلا

 رينملا بكوكلا حرش ۸۷٤/١. عماسملا فينشت ۸۷/١. تومحرلا حتاوف 5
 .١7١ص لوحفلا داشرإ “/5٠٠. تانيبلا 5 .تالال

 ىوحفلا نأل» :هلوق يوامربلا نع ٥۷۷/١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن (0)
 .ها .«هدارفنا ىلع امهنم لك خسن زاجف «نارياغتم نالولدم هلصأو

 - ؛لصألل عبات ىوحفلا :لاق ءرخآلا نودب ىوجفلاو لصألا نم لك خسن عانتماب لئاقلا (۳)
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 مي م

 مك ُهَعَم ىَقْبَي ال ساّيِقْلا لضأ مك منن نأ :ٌراَمْحُمْلا (ُةَلأْسَم)
(MD of1  

 . عملا

 .َعْرَف الق ءرابَيْغالا نع ُهَلِعْلا تجرح :اَنَل

 ٍلاَوَز ْنِم مرلي :اَنْلُق .ىَوْحَمْلاَك مك ال ةَلالدلل ٌعباَت ٌّعْرَمْلا :اوُناَق

 .ٍةَمْكِْلا ءال ؛ءاقلطُم مشا لوري َربتُملا ٍةَمْكِحْلا ُلاَوَر محلا
 ءافت لاب انك :اقلف دلع ركب محلا ءاي ىلع سايقلاب ْمتمَكَح اولا

 .هتلع "'”ءاَمينال ؛ مكَحْلا

fo7 ت وو  olل اه  f=د وو ب ("”")عجت  
 تبني ال " ٌمالّسلا ِهْيْلَع ِهِغيِلْبَت َلْبَق َحِساَّنلا نأ :ُراَبْخُمْلا (ُةَلَأْسَم

 ىوحفلا عفتريف .عوبتملا نودب دجوي ال عباتلا نأل ؛هعبات عفترا «عوبتملا عفترا اذإو =

 .هعوبتم وه يذلا لصألا عافتراب ؛عبات وه يذلا

 هنأ الإ .ةيقاب ةلالدلاو ءمكحلل ال ءلصألا ىلع ظفللا ةلالدل عبات ىوحفلا نأب بيجأو

 وه يذلا هعوبتم ءاقبل ؛ىوحفلا ىقبيف «لصألاب صاخ ليلدب اهاضتقمب لمعلا زوجي ال
 .ةلالدلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .551/7 رصتخملا نايب ٠١4/4. بجاحلا | عفر :رظنا
 تومحرلا حتاوف .8ا/ا//# رينملا بكوكلا حرش ۸۷٤/١. عماسملا فينشت 5
 .ينانبلا ةيشاح عم ما عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 4"

 «ةيكلاملا دنع ةيعبتلاب هيلع سايقلا عفترا هيلع سيقم لصأ ىلع خسنلا درو اذإ )١(

 .ةلبانحلاو ءةيعفاشلاو ءةيفنحلاو
 مع عماسملا فينشت يف يشكرزلاو 2٠١8/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ازعو

 ؛رظن هيفو «ةيفنحلا ىلإ ةفلاخملا ٥۷٤/۳ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو 841

 اذإ لصألا مكح عبتي عرفلا نوك نم روهمجلا هيلع امل فلاخم ريغ مهبهذم نأل كلذو
 مكح خسن اذإ :ةلأسم» :85/7 توبثلا ملسم بحاص لوق كلذ ئلع لدي «خسن

 دقو .«ةيفنحلا ىلإ بينو .ىقبي :ليقو .اخسن سيل اذهو .عرفلا مكح ىقبي ال لصألا
 مل ةبسنلا هذه نإ hS هدازو ءرمألا «تومحرلا حتاوف» يف هحراش نيب

 .ها .«سايقلا هيلع حصي ال خوسنملا صنلا نأ اوحرص دقو ءال فيكو «تبثت
 .«ءافتنال» لدب «ءافتناب» أ :يف (؟)

 ء٤/١١١ بجاحلا عفر يف امك هب أ :يفو .ش :نم ةطقاس «مالسلا هيلع» ةملك (۳)

 .551/؟ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو 50١/5. دضعلا حرشو
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04 1 4 o 2% o cio لوألا كرت لاب عطَمْلِل ؛ ؛میرختر بوججو ىلإ ىّدأل َتَبَت وَ :انل 
 غيِلْبَت َلْبَق ُمَرْلَي :اًضْيَأَو ءا ىَصُع ينالاب لع زل هت :اًضِيَأَو أ
 . 7قاَقَتا وهو "”ُهآلَّسلا ِهْيَلَع َليِرْبِج

 ةليل ةالص نيسمخ ضرفك ءمكح هل تبثي ال ءامسلا يف ماد ام يعرشلا مكحلا ( )000

 ي يبنلا ىلإ ليربج هغلبي نأ لبقو ءامسلا نم هلوزن دعب كلذكو «جارعملاو ءارسإلا
 نإف ءهغلبي مل نم امأو .هغلب نم لك قحو ءهقح يف همكح تبثي ةي يبنلا غلب اذإف

 .فالخلا لحم وهف الإو ءًاعطق هقح يف همكح تبث هب ملعلا نم نكمت

 ىنعمب الو « هب لاق ًادحأ ملعن الو  لاثتمالا ىنغمب ال «تبثي ال هنأ :روهمجلا
 .ةمذلا يف توبثلا

 قاحسإ يبأ خيشلا لوق وهو مئانلاك  ةمذلا يف توبثلا يأ يناثلا ىنعملاب تبثي : مهضعب لاقو
 يف خسنلا تبث كي هللا لوسر ىلع خسنلا لزن اذإ» : لاق هنإف ؛۲۸۲ص ةرصبتلا ىف يزاريشلا ٠
 :لاقف بهذملا اذهل رصتنا مث . ؛انباحصأ ضعب لوق يف ةمألا قح يفو «مالسلا هيلع يبنلا قح

 قاتعلاو قالطلاك هملع هيف تعي الف .هنع طقسي نم ىضر هيف ربتعي ال قح طاقسإ هنأ وه :انلا
 .ها «خلإ ...ملعلا لبق همكح تبثي نأ زاجف «هيلع روظحمل ةخابإ هنألو ؛ءاربإلاو ْ

 وأ ءعرشلا هب درو اما : لاقف روهمجلا يأر ىلإ راص ثيح ؛”8ص عمللا يف هنع عجر دقو
 هيلع اوناك رمأ خسن وأ «أدتبم مكح نم ةمألاب لصتي ملو لک هللا لوسر ىلع يحولا هب لزن

 نإف «ةمألا قح يف تبث هي هنإ : لاق نم انباحصأ نم .ناهجو هيف ؟ ةمألا قح يف كلذ تبثي
 دق ةلبقلا نأل ؛حيحصلا وهو ءاضقلا بجي ال :لاق نم مهنمو ؛ءاضقلا بجو ةدابع يف تناك
 «ةالصلا يف مهو كلذب اوربخأف سدقملا تيب ىلإ نولصي ءابق لهأو «ةبعكلا ىلإ تلوح

 .ها . «ءاضقلاب اورمأل كلذ مهقح يف تبث دق ناك ولف «ةداعإلاب اورمؤي ملو اورادتساف

 مزلتسي يذلا ةمذلا يف توبثلا يف فالخلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو ««عمللا» يف هصن اذه
 نييلوصألا روهمج هيلإ بهذ ام نوكي اذه ىلعو ءلاحلا يف لاثتمالا يف ال ءءاضقلا
 .ملعأ هللاو .يرظن يف حجارلا يأرلا وه

 ١17١/١. ىفصتسملا 0586/١. عمللا حرش ."هص عمللا .585ص ةرصبتلا :رظناو

 عفر 7١1١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4814/# ةدعلا ٠٠١/١. يدمآلل ماكحإلا

 عمج ىلع يلحملا حرش .777ص ةدوسملا .077/1 رصتخملا نايب ١١١/4. بجاحلا
 تانيبلا تايآلا .580/“ رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۹17 عماوجلا

r۸۹/۲ تومحرلا حتاوف .۸۸۹/۲ عماسملا فينشت . 

 أ :نم ةطقاس «السلا هيلع» ةملك (۲)

 .«قافتا» لدب «قافتاب» ش :يف (۳)



 ٍراَبِعِإ ٍنِم ُب آل :انلُق .[1/54] / ٍفّلَكُمْلا ْمْلِع ْرَبَتْعُي الق جك :اولاگ
 . فتم رهو “ککلا
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 ةالص :مهضعب نعو 00 )سَ تسئل : ةلقتسمل هلا ُتاَداَبِعْلا (ةَلأْسَم)

(Dor 
 ےس حست ةسداس `.

 موُهمَم ْعَفْرَت ٌةَداَيِز وأ ْءِطْرَش ٌةَداَيِز وأ ءِطَرَتْشُم ٍءْرج ُةَداَيِز اّمَأَو
Îسكك  cof rr BM RS0 "شب َسْيَل : ُةَلِباَتَحْلاَو ةّيِِفاَّشلاَف «ِةَمَلاَخُمْلا 0#. ه2  

 ا

 ةدابعلا نع اهسفنب ةدرفنم ةدابع :يأ «لقتسم امإ رخآلاف .رخآب مث «ءيشب اندبعت اذإ )١(

 .ال وأ ءاهيلع ديزملا
 ىلع ةاكزلا بوجو ةدايزك لوألا سنج ريغ نم نوكي نأ امإ وهو «ءلقتسملا لوألاو
 «سمخلا تاولصلا ىلع ةالص ةدايزك هسنج نم وأ «عامجإلاب خسنب سيلف «ةالصلا

 حرش .154/“ يدمآلل ماكحإلا ."5/# يزارلل لوصحملا :يف ةلأسملا ليصفت :رظنا
 ١١9/4. بجاحلا عفر .۲۰۱/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۱۷ص لوصفلا حيقنت

 .ينانبلا ةيشاح عم ۹۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٥٦٦/۲. رصتخملا نايب
 .١7١ص لوحفلا داشرإ .441/؟ عماسملا فينشت .687/* رينملا بكوكلا حرش

 هّللا لاق دقو «سمخلا نم :يأ ءطسولا رييغت هنأل ؛قارعلا لهأ ضعب لاق هبو (۲)
 ةدايزلا هذهبو ء5“17 :ةرقبلا] «ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح# :ىلاعت

 ةيآلا يف تباثلا اهيلع ةظفاحملا بوجو لطبيف ؛ىطسو اهنوك نع ىطسولا جرخت
 .ًاخسن نوكيف «يعرش مكح وهو «ةميركلا
 ةهبش الو ءهيلع ليلد ال لطاب لوق وهو» :١7١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق
 ولو ءةلضافلا اهب دارملا لب ءددعلا يف ةطسوتملا اهب دارملا سيل ىطسولا نإف «ليلد

 امم اهنوك نع اهل ةجرخم ةدايزلا كلت نكت مل ددعلا يف ةطسوتملا اهب دارملا نأ انملس
 نإو .ءفصولا كلذل ةقحتسم تراصو «ةيآلا لوزن دنع اهطسوت ملع دقف ءهيلع ظفاحي

 .ها .«ىطسو اهنوك نع تجرخ
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .055/5 رصتخملا نايب ١١5/4. بجاحلا عفر :رظنا

 رينملا بكوكلا حرش ٠٤١/٤. طيحملا رحبلا .441/؟ عماسملا فينشت .707--/5

 .7١؟١ص لوحفلا داشرإ .۳

 ةبقر ىف ناميإلا ةفص ةدايزك طرش ةدايز وأ «ةالصلا ىف ةعكر ةدايزك طرتشم ءزج ةدايز امأو (۳)

 ةفولعملا يف» :لاق مث ««ةاكز ةمئاسلا يف» : لاق اذإ امك ةفلاخملا موهفم عفرت ةدايز وأ «ةرافكلا

 .خسنب تسيل اهنأ ىلإ ةيئابجلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملا تبهذف . ةاكز

۰4 



o 4 ت ” سس Vf هج rH 
 خسن كلاثلا : فو . خښ ةيفئحلاو .

 ٍةَعْكَر ٍةَداَيِزَك ءاَعْرَش مَدَعْلاَك ُهُدوُجَو َراَص ىّنَح ُهَتْريَغ ْنِإ) :ٍراَّبَجْلاُدْبَع

 . شک ٠ نيا َدْعَب ِلاَ يف ٍريِْخَتَكَو ءِفْذَقْلا ىَلَع َنيِرْشِعَكَ ٍرْجَمْلا يف

0 
 ٍفالخب ءُحْسَنَُف ءِرْجَمْلا يِف ٍةَعْكَرَك "”ُثَدَحَنِإ ٍنإ» :ُنِلاَرَعْلا َلاَمَو

 , «يفْذّقْلا يف َنيِرْشِع

 ةدعلا 514/١. عمللا حرش ."هص عمللا .؟76ص ةرصبتلا 408/١. دمتعملا :رظنا =
 حيقنت حرش .۲۰۷ص ةدوسملا /15١. يدمآلل ماكحإلا .554/# ىفصتسملا .614/“

 رينملا بكوكلا حرش .055/1 رصتخملا نايب ١17١/4. بجاحلا عفر ."7١ص لوصفلا
 ةيشاح عم 0 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٠١/۳. تانيبلا تايآلا .۴
 عماسملا فيئشت .اهدعب امف ۹۲/۲ تومحرلا حتاوف .۸۲/۲ يسخرسلا لوصأ .ينانبلا
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 تلاقو» : دضعلا ديري  هلوق» ۲٠۲/١: دضعلا حرش ىلع ةيشاح يف ينازاتفتلا لاق )١(.

 نأ ىلوألاو .ةفلاخملا موهفمب لوقي نم مهيف ناك ول حصي امنإ «ًاقلطم خسن :ةيفنحلا

 طرشلاو طرتشملا ءزجلا :ينعأ ء«نيلوألا ىلع «خسن ةيفنحلاو» :فنصملا لوق لمحي

 .ها .«همالك يف ريزغ ريغ راصتخالا اذه لثمو .ةفلاخملا موهفم عفري ام نود

 ريسيت .97؟ - ٩۱/۲ تومحرلا حتاوف :يف ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم رظناو

 .۹۹/۳ ريبحتلاو ريرقتلا .۲۱۸/۳ ريرحتلا

 ةدايزلا تناك نإ :ةاضقلا يضاق.لاقو» : 406/١ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق (۲)
 ' ام دح ىلع ةدايزلا لعف ول هيلع ديزملا راص ىتح ءًايعرش ًازييغت هيلع ديزملا تربع دق
 ةدايز وحن ءاخسن نوكي هنإف ..هفانئكتسا بجوو «همدعک هدوجو ناك ءاهلبق اهلعفي ناك

 1 .ها .«نيتعكر ىلع ةعكر

 .171/4 بجاحلا عفر .150/ يدمآلل ماكحإلا .554/ يزارلل لوصحملا :رظناو
 .847/؟ عماسملا فينشت .707/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .0517/7 رصتخملا نايب
 .57/؟ تومحرلا حتاوف

 .؟تدحتا نإ» لدب «دحتا نإ ش :يف (۳)

 يهو :ةيناثلا ةبترلا» : ىفصتسملا يف همالك صن اذهو ۱١۷/١ - 1١8. ىفصتسملا رظنا :(4)
 ددعتلا عفري داحتا لاصتا هيلع ديزملاب ةدايزلا لصتت نأ :ىلوألا ىلع دعبلا ىصقأ يف
 نيتعكرلا مكح ناك ذإ ؛خسن اذهف «ناتعكر حبصلا يف ديز ول امك «لاصفنالاو

 اذهو «ةبجاو نكت ملو ءاهباجيإ فنؤتسا ةعبرألا معن .عفترا دقو ءةحصلاو ءازجإلا
 =ةعبرألا تلمتشا :ليق نإف ءيعرشلا نود يلصألا مكحلا وه عوفرملا ذإ ؛ خسنب سيل

1۰ 



 ؛ٌخْسَنَق «ٌّيِعْرَش ٍليِلَدب ِهِتوُبُت َدْعَب اًِعْرَش اًمكُح ْتَعَفَر ْنِإ :ٌراَمْحُمْلاَو
 د (ُةاَكَّرلا ِةَمِئاَّسلا يف :َلاَق 7 .خستب َسْيَلَف ُهَفَلاَخ اَمَو ُهُتَقيِقَح هَ

 «ْخْسَنَف دارم موُهْمَملا نأ َقّقحُ 0 اق اق .خت ال اُةاَكَّرلا ةَفوُلْعَمْلا يف :لاَق

 و تو هه ك )١(
 ءاَهِيوُجُو من ةَداَيرلا ميِرْحَتِل عنك تلا يف عك "'ديِز ولو .الَق الإ

 ْوَل اَذَه :اَنْلُق . لضألا مكسب نم :ليِق نِ .َكِلَذَك "ٌدَحْلا ىَلَع ُبيِرَْتلاَر

 رييخلل ؛ ؛ خسف ءٍلْسَعْلا ٍبوُجُو َدْعَب حْسَمْلا يف َرْيخ وَ .ُةُميِرخَت ثقي مَ

 . بوُجْوْلا َدْعَ

 ت

 اسب ٌصّنلاب ُمكْحْلا تبت َّمُن «" 4ِنِئَديِهَش اوُدِهْشَتْساَوظ :َلاَك ولو 2 ت )۳(
 و وو وعش م (4). هيدا سم مه

 :موهمَمَو م يم كيك ول ءٍءْيَشِل َعْفَر ال ذِإ ٠ خشتي َسِيَل (ِنيِمَيَو

 .هرْيكب محلا عم هيف سيل ذإ ؛ نيج اتو مَ لا ¢
 ر : خسنلا :انلق .ناتعكر امهيلإ تمضو ءاعفرت مل ناتراق امهيف ةدايزو نيتنثلا ىلع -

 دقو ءةحصلاو ءازجإلا نيتعكرلا مکح نم ناك دقف ءهيف مركحملا عفر ال مكحلا

 ناك ول ذإ ؛رخآ عون يه لب «ةدايزو ًاثالث ةعبرألا سيل هنأ انيب دقو فيك ‹عفترا

 .هيلإ رئاص الو «ئزجت نأ ىغبنيف ةسمخلاب ىتأ اذإف ءةدايزو ةعبرأ ةسمخلا تناكل

 ء«فذقلا ىف ةدلج نينامث ىلع ةدلج نيرشع ةدايز :نيتبترملا نيب يهو :ةثلاثلا ةبترلا
 .تاعكرلا لاصتاك اهلاصتا الو ءةالصلا نع موصلا لاصفناك ةدايزلا هذه لاصفنا سيلو
 نأل ؛هبشأ لصقنملاب وه لب «خسنب سيلو «خسن وه : هللا همحر ةفينح وبأ لاق دقو

 ةئاملاف ءاهئاقب عم اهيلع ةدايز تبجوو ءاهسفن ىلع اهؤازجإو ءاهبوجو يفن نينامثلا
 «ةالصلا فالخب ءاهيلع ةدايزب نينامثلا نع ءازجإلا يفتني ال كلذلو ؛ةدايزو نونامث

 .هأ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2579/1 رصتخملا نايب يف امك «تديز ولو» ا :يف ١(

 ١78/4. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«دیز ولو» لدب ه7

 .«دحلا» لدب هدلجلا» ش :يف (؟)

 انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو# :اهمامتو ۲۸١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (۳)

 .«ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر
 .«خسنب سيلف» دلب «ٌحسن سيلفا ش :يف (5)
 انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو# :اهمامتو ۲۸١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس (5)

 .«ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر

٠١" 
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 امن ُهّن گل خل كب َسْيَلَف < ءِرْضُع لسع طارش ذإ ِءوضْولا يف َديِز ْوََو

 . لضألا [با74] / حام ُبوُجُو َلَصَح

 :(ةَنِرِجما ىَنْعَم : ال .ةئِرْجُم َرْيَغ ُتَراَص مث ُةئِرْجُم ْثّناَك :اوُلاَق

 ءَرَخآ طش ىلع اَهِفْقَوَت ُمَدَع ٠ عفتزاو ٠ ْعِفَتْرَي ْمَلَو ءاَهِلْعِفِب ِرْمألا لايم

 ْنُكَي ْمَل اَم ٍةالَّصلا يِف َديِز ْوَل َكَِذَكَو ءٍلضألا مح ىلإ ٌديَتْسُم َكِلَدَو

 . اَمَّدَحَم

 ل ٍطْدَّضلاَو ِءْرَجْلِل خس ءاَهطَْش وأ ةد َداَبِعْلا م ُءْرَج صفق َصِقُن اإ (ةَلأْسَم)

 556 3 1 دو 00 ٍةَداَبِعلِل
 مرن
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 *00اًطدَش آل اءْرُج ناك نإ : “راّبَجْلا ُدْبَع .

 .«مدع َعفتراو» لدب مدع عافتراو» أ :يف )١(

 .يرصبلا نيسحلا يبأو «يخركلا نسحلا يب أ بهذم وهو «ةيعفاشلا رثكأو « ةلبانحلا بهذ هيلإو )0

 يزارلل لوصحملا ."4ص عمللا .581ص ةرصبتلا .418 4١4/١ دمتعملا :رظنا
 .٠۲۲ص لوصفلا حيقنت حرش .۲٠۲ص ةدوسملا . ٠٠١/۸ يدمآلل ماكحإلا ۳
 نايب . ٠۲/٤ بجاحلا عفر .ينانبلا ةيشاح عم 944/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 ٥۸٤/۳. رينملا بكوكلا حرش .۲۰۳/۲ رصتخملا ىلع شد حرش .ه۲/١۷ رصتخملا
 داشرإ .۸۹۳/۲ عماسملا فينشت .44/5 تومحرلا حتاوف #٠ ٠. تانيبلا تايآلا

 .177١ص لوحفلا

 .ةدابعلا لصأل خسن هنإ :لاق نم ةيفنحلا نم (*)

 ةيشاح .01/ ريبحتلاو ريرقتلا /59١. ريرحتلا ريسيت .44/5 تومحرلا حتاوف :رظنا
 504 75١/5 دضعلا حرش ىلع دعسلا

 )٤( «رابجلادبع» لدب «رابجلادبعو» أ :يف .

 عوكرلاك «ةدابعلل خسن ءزجلا طاقسإ :لاقف طرشلاو ءزجلا نيب رابجلادبع يضاقلا لصف (5)
 .ًاخسن سيل ةراهطلاك طرشلا طاقسإو ءدوجسلا وأ
 طرش خسن نأ ةاضقلا يضاق دنعو» 418/١: دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 ًاخسن نوكي ال ءوضولا خسنف «ةدابعلل ًاخسن نوكي ال ةدابعلا طئارش نم لصفنم
 .هأ الل ًاخسن نوكي ةالصلا ءازجأ نم ءزج خسنو «ةالصلل

 .طرشلا يف ددرتو ءءزجلا يف رابجلادبع ّيضاقلا ١١5/١ ىفصتسملا يف ٌيلازغلا قفاوو

۲۲ 



 فالج َوُهَو ءِناَن ليِلَد ىَلِإ ")ْتَرَمَتْفا اًهِبوُجُوِل اش َناَك رل : 6َ

7 e~ i h5عمم ہک و ©  
 اهزاوج نْيتَعَكَرلا يغب وراه ريب اهميرخت تبث د :اولاَق

 و ءو (4 8 رو وو وع

 .بوجو 5 مل ضْرَقْلا الق .اَمِهرْيَعِ اهبوجو وأ
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 ءورْيَعَو ِرْفكْلا ميِرْحَتَو ههيَِرْعَم بوو علت “)ارج :راَتْخُمْلا (ُةَلَأْسَم)
 قل هلو ا ٌعْرَف يهو . ِةَلَِتْعُمْلل اًقالخ

 ٌماكخأ :ال .""َِلَرَعْلِل اًنالِخ بیا ءيِمَج خت ُراَوَج : ُراَتْخُمْلاَو
 اَهرْيْغَك

 يف .؟انل» لدب «انلق» أ :يف )١(
 .«ترقتفا» لدب «ترقتفال» ش : يف )۲(

 .«نيتعكرلا» لدب «نيتعكر» ش يف )۳(

 .خسانلا نم وهس هلعل ‹رهاظ فيرحت وهو . .اددجتي ملا لدب ادحتي ملا أ :يف 2

 أ :نم ةطقاس ؛زاوج» ةملك (4)

 رفكلا ميرحتو «ىلاعت هللا ةفرعم بوجو خسن زوجي له هنآ يف نويلوصألا فلتخا (5)

 ءال :ةلزتعملا تلاقو .معن :ةنسلا لهأ لاقف ؟ال مأ ةيلقعلا حئابقلاو ملظلا نم هريغو

 .نييلقعلا حيبقتلاو نيسحتلا عرف ةلأسملا هذهو
 نأل ؛رومألا هذه خسن زاوج عنم «- ةلزتعملا مهو  نييلقعلا حبقلاو نسحلاب لاق نمف

 ؛ خسنلا عنتماف « عئارشلا ريغتب ريغتت ال ماكعأو تافص دئنيح حبقلاو نسحلل ىضنقملا

 هلوقل ؛رومألا هذه خسن زّوج «- ةنسلا لما مهو - نييلقعلا قلا نسحلاب لقي مل نمو

 هللا لعفيو# :ىلاعت هلوقو 4٠[« :دعرلا] (بشيو ءاشي ام هللا وحمي» : یلاعتو هناحبس

 .[۲ :ةدئاملا] ديري ام مكحي هللا نإ# :ىلاعت هلوقو 9 : ميهاربإ] (ءاشي ام

 دضعلا حرش #/١157. يدمآلل ماكحإلا ١157/١. ىفصتسملا : يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 حرش .هالال/؟ رصتخملا نايب ٠١٤/٤١. بجاحلا عقر 5١/5 5١5. رصتخملا ىلع

 .685/# رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 .488/؟ عماسملا فينشت .51/5 تومحرلا حتاوف TF تانيبلا تايآلا

 مهقفاوو ‹ةلزتعملا تفلاخو «فيلاكتلا عيمج خسن زاوج :روهمجلا دنع راتخملا (۷)

 .يلازغلا

°۳ 



 ل بیجاو . حصساساو هفرعم بوجو نع ُهَّلِب تيجأَو . ْخِساَئلاَو ْخْمَنلا ٍةَفرْعَم بوُجو ْنَع "كملي آل :اولاق  > Mnaت 7 4 0 1 0
  forص موش م 1 2 2 1 1

 تچ کو

 عيمج خسني نأ نكمي ال مهفلك نأ دعب معنا '  ىفصتسملا يف يلازغلا لاق =
 ىلع بجيو .لجو زع هللا وهو .خسانلا فرعي ال نم خسنلا فرعي ال ذإ ؛ فيلاكتلا
 فيلكتلا اذه ىقبيف ءهيلع بوصنملا ليلدلاو «خسانلاو «خسنلا ةفرعم فلكملا
 مهيلع مرحي نأو «هوفرعي ال نأ مهفلكي نأ زوجي ال هنأ ًاضيأ ملسنو «ةرورضلاب
 ينأل ؛ينفرعا :يأ ءةفرعملا نمضتي «ينفرعت ال نأ كفلكأ» :هلوق نأل ؛هتفرعم
 .لاحملا فيلكت عنمي نم دنع هيف فيلكتلا عنتميف ؛لاحم كلذو «ينفرعت ال نأ كتفلك
 هنأل ؛هباوه ام فالخ ىلع ثداوحلا نم ءيش ةفرعم هفلكي نأ زوجي ال كلذكو

 ٠ .ها .«هكرت الو هلعف حصي ال لاحم
 .يلقعلا زاوجلا يف فالخلا امنإو «عوقولا مدع ىلع لكلا عمجأ دقو
 رصتخم .177/8 يدمآلل ماكحإلا 17/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا يف قيقحتلا رظناو
 يلحملا حرش .ه١/۷۸ رصتخملا نايب ٠١٤١/٤. بجاحلا عفر ۲٠۴/۲. بجاحلا نبا
 ۵۸٦/۳ - ٥۸۷. رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ٩١۱/۲ عماوجلا عمج ىلع
 فينشت .۱۹۳/۳ ريرحتلا ريسيت .1۸/۲ تومحرلا حتاوف .۲۱۲ - ۲۱۰/۳ تانيبلا تايآلا
 AA4/Y. عماسملا

 .«كفني ال» لدب «كفنت ال» أ :يف )١(
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 يف لضأل عزف ُةاَواَسُم :حالطضإلا يِفَو .؟"اةاَواَسْمْلاَو ُريِدْقَّتلا :ُسايِقْلا

 عرش «عامجإلاو «ةنسلاو «باتكلاب ةقلعتملا ثحابملا نم بجاحلا نبا خيشلا غرف امل )١(
 .هثحابمو سايقلا يف

 اذهلو ؛لوصألا باوبأ نم هريغ نم عسوأ هيف رظنلاو ءلوقعلا نازيم وه :سايقلاو
 .ءانتعا ديزمب نويلوصألا هصخ

 ءداهتجالا طانم :سايقلا» :هفرشل انّيبم ٤4٥/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق

 لالقتسالا ىلإ يضفملا وهو «ةعيرشلا بيلاسأو ءهقفلا بعشتي هنمو «يأرلا لصأو

 ةنسلاو باتكلا صوصن نإف ؛ةياهنلاو ةياغلا ءافتنا عم ؛عئاقولا ماكحأ ليصافتب

 وهف ًارتاوت امهنم لقني امف «ةروثأم ةدودعم عامجإلا عقاومو «ةروصقم ةروصحم
 ةلزنم لزني راصعألا ءاملع نع داحآلا هلقني امو «ليلق ٌروعم وهو ‹عطقلا ىلإ دنتسملا

 عقوتي يتلا عئاقولا نأ ًاعطق ملعن نحنو «ةيهانتم ةلمجلا ىلع يهو «داحآلا رابخأ

 .اهل ةياهن ال اهعوقو
 نم ىّقلتم «ىلاعت هللا مكح نع ةعقاو ولخت ال هنأ اندنع هب عوطقملا توتبملا يأرلاو

 نم هب قلعتي امو «سايقلا عئاقولا عيمج ىلع لسرتسي يذلا لصألاو «عرشلا ةدعاق
 هذخآم فرع نمو «بلاطلا ءانتعاب لوصألا قحأ نذإ وهف ؛لالدتسالاو رظنلا هوجو

 ءاهنم دسفي امو ءاهيلع تاضارتعالا نم حصي امو «هدسافو هحيحصو «هميساقتو

 عماجم ىلع ىوتحا دقف ءاهعقاومو اهيراجم فرعو «ءافخو ءالج اهبتارمب طاحأو
 .ها .«هقفلا

 يأ - بابلا اذه يف رظنلا نأ ملعا» :549/؟ ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا لاقو
 هنمو ءيأرلا لصأو ءداهتجالا طانم هنإف ؛هقفلا لوصأ دصاقم مهأ نم - سايقلا

 ٌمعت هبو ُّدِنَتْسَي هيلإو ءَدِمَتْسَي هنمو .فالخلا ملعو عورفلا رادم هيلعو «هقفلا بعشتي
 هللا مكح نع ةعقاو ولخت ال هنأ : نيققحملا داقتعا نإف ءاهل ةياهن ال يتلا عئاقولا ماكحأ

 وه ماكحألا ميمعتب لّمكتملاو «ةروصحم تاعامجإلاو صوصنلا عقاومو «ىلاعت

 .ها .«سايقلا

 «لوحفلا ناديمو ءلوقعلا نازيم سايقلا» :١*8/5بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ءداهتجالا طانم هنإف ءاليلق لاقملا هيف طسبنو ءاليوط نانعلا هيف ّيخرُت نأ ىرن نحنو
 عيمج ىلع لسرتسملاو ءءاغوغلا رجاشت دنع ماكحألا ليصافتب لفاكلاو ءءارآلا عبنمو

 «كلاسملا قيض نظو «لاوقألا تفلتخاو صوصنلا تدقف اذإ دوجوملاو «عئاقولا

 .ها .«عئارذلا دادسناو

 .امهنيب ةقرافملاو «ةاواسملا ملعيل ؛ رخآب ءيش ريدقت :وه ءةغللا يف سايقلا (۲)

o 



 يک لِ
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 ؛«ىلإ» بو ءءانبلا ىنعم هنيمضتل ؛«ىلع» ب يدع امنإو .هيلإو .هيلعو «هب ساق :لاقي
 .عوجرلا ىنعم هنيمضتل
 .ببسملا ىلع ببسلا قالطإ باب نم زاجم «ةاواسملاو «هيبشتلا ىلع هقالطإو

 :لاق نم :لوقي هللا همحر يبأ ناكو» ۱۳١/٤١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .نيئيش يف ةحماسم هيف .ةاواسملاو ريدقتلا : سايقلا
 يذلا# :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ ؛ًاسايق ريدقت لك سيلو ءريدقتلا قالطإ :امهدحأ
 ردق اذ هسفن ىف هلعج :يأ .[" ”"  :ىلعألا] (ىدهف رّذق يذلاو * ىوسف قلخ

 1 .ليوأتب هيلإ دري نأ الإ «هريغب هردق :هانعم سيلو «صوصخم
 لاق ولف ءهلعفو سئاقلا ةفص سايقلاو ,ءسيِقّملا ةفص ةاواسملا نأ :يناشلاو
 .ها.«ةغللا يف هانعم اذه «ىلوأ ناك ةيوستلا : اهعضوم
 ٠٠۳/۲. طيحملا سوماقلا ٠٠/٥. ةغللا سيياقم مجعم .5171/7 رينملا حابصملا :رظنا
 عفر ۲٤۹/۲. ملاعملا حرش .۷۷۰/۲ طيسولا مجعملا .۳۳۳ - 77ص يناجرجلل تافيرعتلا
 .4737/؟ يدابعلل تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا .5/4 رينملا بكوكلا حرش ١77/4. بجاحلا

 ينيوجلا نيمرحلا مامإ مهنم .مهضعب بهذف «سايقلا دح ناكمإ يف نويلوصألا فلتخا
 ءافولا نإف» :سايقلا ىف ىقيقحلا دحلا رذعتي 589/7 ناهربلا يف لاق «دحي ال هنأ ىلإ
 ؛هفيرعت يف اوفلتخا مث «هناكمإ ىلإ روهمجلا بهذو ها ؛خلإ ...ديدش دودحلا طئارشب
 مل وأ دهتجملا رظن ءاوس «ةنسلاو باتكلاك يعرش ليلد وه له هنأ يف مهفالتخال اعبت

 ؟هدوجوب الإ ققحتي الف دهتجملا لامعأ نم لمع وه وأ ءرظني .

 :هنأب هفرع بجاحلا نباو /217١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلاك لوألا ىلإ بهذ نمف
 .همكح ةلع يف لصأل عرف ةاواسم

 يبأو «يرصبلا نيسحلا يبأو ءينالقابلا ركب يبأ يضاقلاك يناثلا ىلإ بهذ نمو

 نم لمع هنأ ديفي امب هفرع «مهريغو .يواضيبلاو «يزارلا رخفلاو «يزاريشلا قاحسإ
 دنع مكحلا ةلع يف امههابتشال ؛عرفلا يف لصألا مكح ليصحت :لثم دهتجملا لامعأ

 امههابتشا لجأل ؛رخآ مولعمل مولعم مكح لثم تابثإ :وأ ۱۹١/۲ دمتعملا .دهتجملا

 ٠١/١. يزارلل لوصحملا .تبثملا دنع مكحلا ةلع يف

 دمتعملا .444/5 ناهربلا .150/# ىنيوجلل صيخلتلا :ىف ليصفتلاب هفيرعت رظناو
 حرش .677ص لوخنملا .۲۲۸/۲ ىفصتسملا .790/؟ يزاريشلل عمللا حرش . 7
 بجاحلا عفر .170/ يدمآلل ماكحإلا ١١/١. يزارلل لوصحملا ٠٠٠/۲. ملاعملا
 بكوكلا حرش ۲٠۴/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5/# رصتخملا نايب .4
 جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا 1۳٤/١. يناهفصألل جاهنملا حرش .ه/٤ رينملا
 ٠١١/١. عماسملا فينشت .547/؟ تومحرلا حتاوف .5

°۲٩ 
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 نو ‹خيجَص ل ؛ (يهتْجُمْلا ِرظَن يف : ٌةَداَيِز “ةوصَمْلا مَرْلَيَو 5

 ا : يق ُهَعَم ُدِساَمْلا ديرأ ْنِإَو . ةَعَطَحْمْلا فالخب .ٌعوْجّرلاَو َطَلَعْلا

 داَرُم ريع هاب اَمإ َبيِجَأَو .ُةَلِع هيف رك ل هتف ."1ةلآلَّذلا سايق َدِروُأَو
 [/٠ه] / اكل :ُلْثِم سَعلا سايق َدروُأَو .اهيف َةاَواَسْمْلا ُنَّمَصَتَي هاب اّمِإَ

 .بيصم اهيف عطاق ال يتلا لئاسملا يف دهتجم لك نأب نولئاقلا مه :ةَبْوَصُمْلا )١(
 نبال لوصحملا ."41/5 لوصألا ىلإ لوصولا .۷۳ص عمللا ۳۷١/١. دمتعملا :رظنا
 عفر ١19/5١. ٠ ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .5944ص رظنلا لذب .16١؟ ص يبرعلا

 .085/4 عماسملا فينشت .707/4 ريرحتلا ريسيت ۱٤٩/٤. بجاحلا

 .دحاو اهيف عطاق ال يتلا لئاسملا يف بيصملا نأب نولئاقلا مه : ةئطَخُمْلا (؟)
 رظنلا لذب .57١؟ص ىبرعلا نبال لوصحملا .498ص ةرصبتلا ."80/؟ دمتعملا :رظنا
 بكوكلا حرش .177/4 بجاحلا عفر 704/١4. ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .٩14ص
 .489/5 رینملا

 ءلصألا يف ةدحاو ةلع امهبجوت رخآ مكحل عرفلا يف مكح تابثإ وه :ةلالدلا سايق (9)
 دق نوكيف ؛هل مزالم وهو «هيف رخآلا توبثل ؛ عرفلا يف مكحلا اذه تبثي :لاقيف

 يف عرفلاو لصألا نيب عرفلا يف هدوجول ؛لصألا يف ةلعلا يبجوم دحأب عمج
 ىلع نيبجوملا دحأب لالدتسالا ىلإ عجريو «هل رخآلا ةمزالمل ؛رخآلا بجوملا
 .اهب حيرصتلا نع ةلعلا بجوم ركذب يڪ نكل ءرخآلا بجوملا ىلع ةلعلابو «ملعلا
 ةعامجلا لتقي امك «هدي عطق يف اوكرتشا اذإ دحاولاب ةعامجلا عطقي :لاقي نأ :هلاثم
 نأ كلذو «نيتروصلا يف امهيلع ةيدلا بوجو عماجلاو «هلتق يف اوكرتشا اذإ دحاولاب
 عطقلا يف بجو دقو «لصألا يف رجزلا ةمكحل ةيانجلل ؛نابجوم صاصقلاو ةيدلا
 ارظن ؛نامزالتم امهنأل ؛ مهيلع صاصقلا وهو ءرخآلا بج ويف ءةيدلا وهو ءامهدحأ

 .امهتمكحو امهتلع داحتا ىلإ

 ىلع دضعلا حرش ٤۳٦/١. ةضورلا رصتخم حرش .578/؟ يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظنا
 لوصألا دئاوز ١57/4. بجاحلا عفر .ال# رصتخملا نايب .51448 - ۲٤۷/۲ رصتخملا
 .078ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ۲٠١/٤. رينملا بكوكلا حرش .٩۴۷ص

 .هُرَكْذُت ال١ لدب ُركْذُي ال» أ :يف 0

 مكح ةلع ضيقن ققحتل ؛عرفلا يف لصألا مكح ضيقن تابثإ وه : سكعلا سايق )6(
 .عرفلا يف لصألا
 .رذن ريغب ًاضيأ بجو «رذنلاب فاكتعالا يف مايصلا بجو امل :ةيفنحلا لوق لثم
 وه عرفلا نإف .رذن ريغب بجت مل ءرذنلاب فاكتعالا يف بجت مل امل ة ةالصلا :هسكع

 -يفو «عقاولا يف بوجولا مدع لصألا يف مكحلاو ءةالصلا وه لصألاو «مايصلا
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 .ِرذن ٍرْيْغِب َبَحَو ءِرْدَّنلاب يناكتغالا يف مل بجو

 َبيجأَو .رذَت ٍرْيَمِب بچت د مل ءرذتلاب ويف بچت م د ¿أ ال ٌةالَّضلا : ُهّسْكَع

 اسا ٍطاَرِيْشِإ يف ِرْذَت ٍرْيَعب ٍفاكَيْمالا 01هاَواَسُم دوُصُفَمْلا َّنأِب وأ ءيلوألاب

 وَ ىاَعْلإلا نايل ؛ُةالَّضلا ِتَرِكْذَو نسل ذأ ؛'َقِراَ 00 ' ین راب 1

 ٌلِصوُمْلا ٌليِلَّدلا : مُهُلْوَقَو .ّقَحْلا جما يف ٍدْهجْلا ُلْذَب : : ةئ

 َلْذَبْلا دابو ءعاَمْجِإلاَو صّنلاب ُدوُدْرَم .ٍرظَن ْنَع ُمْلِعْلا :ْمُهَلْوكَو .ٌّقَحْلا ىلإ

 رس يلا ُةَرْمَت َمْلِعْلاَو ءِسِئاَقْلا لاح

 ."5وِيَلَع همكُح ءاَرِجِإِب ِرْيَغ ىَلَع ِءْىَّسلا لمح» : مشاه وب 1

 بوجولا مدع لصألا يفو ءرذنلاب بوجولا عرفلا يف ةلعلاو «هيف بوجولا عرفلا =
 . .رذنلاب
 يف الو ةلعلا يف عرفلاو لصألا نيب ةاواسم ال ذإ ؛دحلا هيلع قدصي الو ‹ سايق هنإف

 .مكحلا

 عفر € يدمآلل ماكحإلا .١/ه يزارلل لوصحملا 0 لوصفلا ماكحإ :رظنا

 ةيشاح عم 7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ .۸/۳ رصتخملا نایب . 14 بجاحلا

 .تومحرلا حتاوف عم ۲ توبثلا ملسم 1/4 رينملا بكوكلا حرش ٠ .دعسلا

 .خسانلا نم وهس وهو ‹«رهاظ فيرحت وهو . . «ةاواسم) لدب (ًةاسم» ش سش :يف )1(

 .«مايصلا» لدب «موصلا» ش :يف (۲)

 .«مايصلا» لدب «موصلا» أ :يف (۳)

 :نومدقتملا اهركذ يتلا ةثالثلا دودحلا :اهنمف ءاهفيزو ةدودرملا دودحلا رك )€(

 .قحلا جارختسا يف ف دهجلا لذب :سايقلا نأ :لوألا

 .قحلا ىلإ لصوملا ليلدلا هنأ : يناثلا

 .رظن نع ملعلا هنأ :ثلاثلا
 بجاحلا عفر . ٠٠١/۳ ٠١١ يدمآلل ماكحإلا ۲ دمتعملا /٤١۹. صيخلتلا :رظناو

 ١١/۳. رصتخملا نايب .دعسلا ةيش ةيشاح عم ١ ۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 4/١

 .خسانلا نم وهس هلعل ‹«رهاظ فيرحت وهو .«ءارجإي» لدب «ءازجإب» أ : : يف )0(

 لمحا :هنأب مشاه وبأ خيشلا هدحو» : 1 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق (5)

 .44هيلع همكح ءارجإو «هريغ ىلع ءيشلا

°۸ 
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 قفز

() 

 هيم يفت وأ اَمُهَل مح تاب يف ٍموُلَْم ىَلَع موُلْعَم ٌلْمَح» :يِضاَقْلا لوقو

Aےل  

 : لاق ولف ‹«فيرعتب هنم حيحصلا صخي ملو ءوه ثيح نم سايقلا مشاه وبأ فّرع

 .حيحص هذح نذإف ‹ حيحصلاب صتخال  عماجب

 ١158/4. بجاحلا عفر .157/# يدمآلل ماكحإلا 1946/١. دمتعملا :رظناو

 :لاق ثيح 25354 ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا هركذ اذه ينالقابلا يضاقلا فيرعت

 يف مولعم ىلع مولعم لمح سايقلا» :لاق ذإ ؛يضاقلا هركذ ام تارابعلا برقأو»
 وأ ءةفص وأ .مكح تابثإ نم امهنيب عمجي رمأب ؛امهنع هيفن وأ ءامهل مكح تابثإ
 ؛ًاَدَح يضاقلا هلاق ام رن مل < ءانفصنأ اذإ انإ) :589/؟ ناهربلا يف لاق مث ء«امهيفن
 .تابثإلاو يفنلا نم بكرتي ام ٌّدح يف عمطلا فيكو «ديدش دودحلا طارش ءافولا نإف

 ةقيقح تحتو «عون ةيصاخ تحت ةعومجم ءايشألا هذه تسيلف ؟ عماجلاو مكحلاو

 يتلا ميساقتلاف الإو ءبولطملا ىنعمب ٌرظانلا سنؤي مسر ىصقألا بلطملا امنإو «سنج
 .ها .«هل هبنتلا نم دب ال امم اذهف ءدحلا ةعانص بناجت ُهَمالك يضاقلا اهنّمض

 صيخلتلا يف ينيوجلا اهلقن امك ««ريبكلا داشرإلاو بيرقتلا» يف ينالقابلا يضاقلا ةرابع
 ءامهل ماكحألا ضعب باجيإ يف ءرخآلا ىلع نيمولعملا دحأ لمح سايقلا» : ۴
 كلذ يفن وأ ءامهل مكحو ةفص تابثإ نم امهنيب عمج رمأب ؛امهنع هطاقسإ ينو

 . "امهنع
 يأ  (.هلوق لعج فنصملا نأ الإ» ١59/5: بجاحلا عفر يف يعل نبا لاق
 :هلوق نأب هضرتعاو ىدحلا مامت نم < ءامهيفن ةفص وأ مكح تابثإ نم : : - يضاقلا

 عمج رمأب» :هلوق دحلا رخآ نأ اهرهاظ «بيرقتلا» ةرابع ىرت تاو كفاك عاديا
 ١ .«خلا ...

 يف ينيوجلا مامإلا لثم نييلوصألا روهمج هدمتعا ام وه سايقلل / يضاقلا فيرعتو
 .۲۲۸/۲ ىفصتسملاو ٤۳۲ص لوخنملا يف يلازغلاو «ناهربلا نود ٠٤١/۳ .صيخلتلا
 :ناهجو اصيخلت بابلا اذه يف ليق ام ٌّدسأ» :8/ه لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 مولعم لمح» :هنأ ام نيققحملا روهمج هراتخاو ءركب وبأ يضاقلا هركذ ام :لوألا
 مكح تابثإ نم ءامهنيب عماج رمأب ؛امهنع هيفن وأ ءامهل مكح تابثإ يف مولعم ىلع
 .«امهنع امهيفن وأ ءةفص وأ
 يف لصألا مكح ليصحت هنأ» :وهو «يرصبلا نيسحلا وبأ هركذ ام :يناثلا فيرعتلاو
 .ها .«بيرق وهو «دهتجملا دنع مكحلا ةلع يف امههابتشاو ؛ عرفلا

4 
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 هل اَعْرَف َسِبَل ٌيجٍراَخْلاَو
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 لثم وقب فيرعتل وصحملا يف يزارلا م مث هم تابثإ) :هلوقب فيرعتلا اذه ٠١/١ ل ا ىف ىزارلا مامإلا لدع مث =
 .ها. .«تبثملا دنع مكحلا ةلع يف امههابتشا لجأل ؛رخآ مولعمل مولعم

 اميأ ينالقابلا يضاقلا فيرعت نع ١44/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا عفاد دقو

 يضاقلا فيرعتل 484/9 ناهربلا نود ٠٤١/١ صيخلتلا ىف ىنيوجلا رصتنا دقو «عافد

 .هاضتراو

 .٤۴۲ص لوخنملا .۲۲۸/۲ ىفصتسملا ٤۸۹/۲. ناهربلا . ۱٤١/۳ صيخلتلا :رظناو

 ريرحتلا ريسيت ۲۱٦/۲. لوصألا ىلإ لوصولا ٠/٠١ ١١. لوصحملا .198/7 دمتعملا

٠ WN١159/4. بجاحلا عفر  

 ال لكشم هن أ معزو AVF ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هركذ ضارتعا اذه

 ال لكشم لاكشإ هيلع دري هنکل» :لاق ثيح ءهنع ينالقابلا يضاقلل صيحم
 ءًاعامجإ سايقلا ىلع عرفتم ًاتابثإو ًايفن عرفلا يف يف مكحلا نأ وهو (ءهنع صيحم

 هيف امل ؛ليلدلا يف انكر نوكت ال ليلدلا ةجيتن نأل ؛سايقلا ىف انكر وه سيلو

 يف عرفلا يف هيفنو «مكحلا تابثإ ذخأ نم مزليف كلذ دنعو ٠ عشمملا رودلا نم
 دح يف هذخأ دقو .عنتمم رود وهو «سايقلا يف انكر نوكي ن أ سايقلا دح

 عرفلا ىلإ ةراشإ «امهنع هيفن وأ ءامهل مكح تابثإ يف» :لاق ثيح سايقلا
 .ها .«لصألاو

 هركذ ام وه ضارتعالا اذه :لاقي ال» : ٠١٤/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 لمحلا نأل اذهو ؛سايقلا سفن ال «سايقلا ةرمث «لمحلا» :لاق ثيح ءالوأ فنصملا

 اهيلع تعلطا اذإف ءةاواسملا نع ئشانلا كلعف وه لمحلا :لوقن انأل ؛دحاو تابثإلاو

 امل ةاواسملا وه يذلا سايقلا دوجو الول نذإف ؛ةاواسملا سفن سايقلاو تلمح

 .توبثلا موزلم وأ «توبثلا سفن وهف تابثإلا امأو .تلمح

 نم هنهذ يف ام ىلع هانب دقو .فنصملا ةقي ةقيرط قاَسَم ىلع هانركذ مالك اذه نأ ملعاو

 مأ سئ ئاقلا هدقتعا رمألا سفن يف دوجوم يعرش ليلد وهو ءةاواسملا سفن سايقلا نأ

 هنأل ؛لمحلا ريغ تابثإلا نأو «سايقلا نع رخأتم وهو .سئاقلا لعف لمحلا نأو ءال

 وه سيلو «ىلاعت هللا لعف وهف «توبثلا موزلم ناك نإو ‹حضاوف «توبثلا ناك نإ

 اذهل يدمآلا ركذي ملو «تابثإلا ال لمحلا سئاقلا ةفيظو نإف «سئاقلا ةفيظو

 .ها .«كانفرع امك هرمأ ّمُحَف لب ءاباوج ضارتعالا

 ."بيجأ» لدب «بيجأو» أ :ىف (۲)

۰ 



 .ٌعماَجلا ُفْسَوْلاَو ءلضألا ُمُكُحَو ٌعْرَمْلاَو ءلالا :“ٌاکْرأو

 :َليِقَو .ُهُلِلَد :َليِقَو .ه ِهّبَُمْلا محلا ٌّلَحَم :رككألا ءٌلضآلا
 (؟)ءع 4 0

(00 
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 ركذي ملو .عماجلا فصولاو «لصألا مكحو «عرفلاو «لصألا :ةعبرأ سايقلا ناكرأ

 نأ زوجي الف «هنع هرخأتل ؛هتجيتنو «سايقلا ةرمث هنأل ؛عرفلا مكح اهنم نويلوصألا

 .هسفن ىلع فقوتملا ىلع هفقوت مزل الإو ءهل انكر نوكي

 عفر 2177/7 يدمآلل ماكحإلا ."58/؟ يلازغلل ىفصتسملا .874/؟ عمللا حرش :رظنا
 فينشت .۲۰۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١4. رصتخملا نايب . ٠١١/١ بجاحلا

 ١١/4. رينملا بكوكلا حرش ۱۷٤/۳. عماسملا

 وأ هب هبشملا مكحلا لحم ىلع قلطي له .سايقلا يف لصألا يف نويلوصألا فلتخا

 :نيرمأ ىلع قلطي لصألا نأ ىلإ عجار كلذو ؟همكح ىلع وأ «هليلد ىلع
 الك هللا لوسر ةلاسر ةفرعم يف لصأ هللا ةفرعمف :انلوقك «هريغ هيلع ينب ام :لوألا

 .لسرملا ةفرعم ىلع ينبنت ةي ميركلا لوسرلا ةفرعم نإ ثيح نم
 امك كلذو «هريغ هيلع نبي مل نإو «هريغ ىلإ راقتفا ريغ نم هسفنب فرع ام : يناثلا
 .هريغ هيلع َنبُي مل نإو «لصأ هنإف ::نيدقنلا يف ابرلا ميرحت يف لوقت

 :لاوقأ ةثالث ىلع سايقلا يف لصألا يف اوفلتخا اذه ىلعو

 ريثك مهدعاسو ء.ءاهقفلا لوق وهو .هب هبشملا مكحلا لحم وه لصألا :لوألا لوقلا

 / .نيملكتملا نم

 هلاق ام ىلع لحملا وه لصألا نوكي نأ هبشألاو» :177/ ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 ىلإ رقتفم ريغ لحملا نإف «سكع ريغ نم ةرورض هيلإ صنلاو مكحلا راقتفال ؛ءاهقفلا
 .ها .«مكحلا ىلإ الو صنلا

 عطاوق يف يناعمسلا نبا هححصو «نيرثكألا نع رصتخملا يف انه بجاحلا نبا هلقنو

 .١"ه/9 ةلدألا

 نأ نم نورثكألا هيلإ بهذ ام نأ ملعاو» :181/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نأبو «راظنلاو ءاهقفلا يأر وهو ءهبشملا لحم عرفلاو «هب هبشملا مكحلا لحم لصألا
 يف اًوَرَجو «مهحلطصم ىلع هيف نويلوصألا مهدعاسف «هعجرم ءاهقفلا ىلإ سايقلا
 الئثل ؛ءاهقفلا هيلع هقلطي ام ىلع الإ عرفلاو لصألا نوقلطي الف ءهاضتقم ىلع بابلا

 .ها .«كلذ ظفحاف تاحالطصالا نيب نهذلا طبتخي

 .177/ يدمآلل ماكحإلا .۲۲۹/۲ لوصألا ىلإ لوصولا .15/8 يزارلل لوصحملا :رظناو

 بكوكلا حرش .41/* جاهبإلا .۲۰۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١۷/٤. بجاحلا عفر

 ٠۷٤/۳. عماسملا فينشت ٠٤/٤. لوسلا ةياهن .1548/7 تومحرلا حتاوف ١15/5. رينملا
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 يضاقلا هاكحو «نيملكتملا لوق وهو .مكحلا ليلد وه لصألا نإ : يناثلا لوقلا

 لوصحملا .57ص عمللا :رظناو .ةلزتعملا ضعبو ركب يبأ يضاقلا نع باهولادبع

 بجاحلا عفر .177/ يدمآلل ماكحإلا .555/؟ لوصألا ىلإ لوصولا ٠١/١. يزارلل

 رينملا بكوكلا حرش /51١. جاهبإلا .۲۰۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .. 4

 رحبلا .178/# عماسملا فينشت .54/4 لوسلا ةياهن .1448/؟ تومحرلا حتاوف .

 ١1. 79ص لوحفلا داشرإ ۷٩. 5 طيحملا

 ةبسن ىلع فقأ ملو «نييلوصألا ضعب لوق وهو .همكح وه لصألا نإ :ثلاثلا لوقلا

 يلقعلا ميسقتلا نع جتن لوقلا اذه نأ يرظن يف حال امو ءلوقلا اذهل ةحيحص

 :لوقيف كلذب حرصي 1۷/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا تدجو اذهلو ؛ بسحف

 .ها .«سايقلا هليلدو یاو «هليلد هنإ :دحأ لقي ملو»

 2575/9 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا هب لاق .يظفل ةلأسملا هذه يف عازنلاو

 بكوكلا حرش نع ًالقن ۔ يسدقملا لبجلا يضاق نباو ۳ اكمإلا يف يدمآلاو

 - ١5/5 رينملا

 .795١ص يناكوشلل لوحفلا داشرإ .04/4 لوسلا ةياهن .57/ جاهنملا

 .هریغ ىلع یني ءيشل مسأ وهو ‹لصألا فاالخ : عرفلا

 .۸۳ ص رظنلا لذي 8/1 طيسولا مجعملا . ۲۱۳ص يناجرجلل تافيرعتلا : رظنا

 .۳٤۳ص ءاهقفلا ةغل مجعم

 .ءاهقفلا لوق وه .هبشملا لحملا :وه عرفلا نأب لوقلا

 :لبجلا يضاق نبا لاقو «نيملكتملا لوق وه .هبشملا مكح :وه عرفلا نأب لوقلاو

 .«حصألا وهو»

 ؟ سايقلا هليلدو فيك ؛هليلد هنإ انه دحأ لقي ملو

 يدمآلل ماكحإلا .19/8 يزارلل لوصحملا ٠۷١/١. ةدعلا .01/ص عمللا :رظنا

 حرش .؟75/# ريرحتلا ريست .14١"ص يلعبلا رصتخم ٠١۷/١. ليصحتلا */١177.

 حرش ۲٤۸/۲. تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ۲۲۳/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 F/144. عناسلا فينشت 8//١١. طيحملا رحبلا ٠١/٤. ريئملا بكوكلا

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«ينبنَي» لدب كاَنْبُيا أ :يف

 -لاق هبو .ًايونعم وأ ًايسح ءانبلا ناك ءاوس «هريغ هيلع ىنبي ام :ةغللا يف لصألا
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 «يناجرجلا فيرشلاو ‹«يلحملاو ‹يرصبلا نيسحلا يبأو .ينيوجلاك نورثكألا

 .ىناكوشلاو ءروكشلادبع نباو «دضعلاو
 تافيرعتلا 5/١. دمتعملا «لوحفلا داشرإ شماهب .١٠ص تاقرولا ىلع ىلحملا :رظنا
 .؟١/8 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .8 78ص بغارلا تادرفم .45ص يناجرجلل
 ."ص لوحفلا داشرإ ۸/١. تومحرلا حتاوف ۳۸/١. رينملا بكوكلا حرش
 :ناعم ةعبرأ ىلع نييلوصألا دنع لصألا قلطيو

 .اهليلد يأ .ةنسلاو باتكلا ةلأسملا هذه لصأ :مهلوقك «ًابلاغ ليلدلا ىلع قلطي :لوألا
 .هقفلا لوصأ ملع يف دارملا وه قالطإلا اذهو

 يف لصألا :مهلوقك .نيرمألا نم حجارلا ىلع :يأ ءناحجرلا ىلع قلطي :يناثلا
 .زاجملا نود ةقيقحلا مالكلا

 : يأ .لصألا فالخ ىلع ةتيملا لكأ :مهلوقك .ةرمتسملا ةدعاقلا ىلع قلطي :ثلاثلا

 .ةرمتسملا ةلاحلا فالخ ىلع

 .سايقلا باب يف عرفلا لباقي ام وهو «هيلع سيقملا ىلع قلطي : عبارلا
 #/١. رصتخملا نايب .187/4 بجاحلا عفر :يف نييلوصألا دنع لصألا ىنعم رظنا

 تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا ۸/١. تومحرلا حتاوف 58/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ةغل مجعم ."ص لوحفلا داشرإ ۳۹/١ - ٠١. رينملا بكوكلا حرش ١/*١15. يدابعلل
 .١۷ص ءاهقفلا

 تابثإ وه «يعرشلا سايقلا نم دوصقملا نأل ؛ايعرش لصألا مكح نوكي نأ :يأ

 ىدعتملا مكحلا نكي مل ايعرش لصألا مكح نكي مل ولف «عرفلا يف يعرشلا مكحلا
 .يعرشلا سايقلا نم دوصقملا لصحي الف ءايعرش عرفلا ىلإ
 يدمآلل ماكحإلا .١۴٠ص يلازغلل ليلغلا ءافش .547 076/5 ىفصتسملا : رظنا
 دضعلا حرش ٠١/١. رصتخملا نايب .198/4 بجاحلا عفر .157/ جاهبإلا .17/*
 فينشت .٤٤ص يلعبلا رصتخم .4//11 رينملا بكوكلا حرش .09١5/؟ رصتخملا ىلع
 ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲٠١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۱۸٠/۳. عماسملا
 .178١ص لوحفلا داشرإ .786/# ريرحتلا
 عرفلا ىلإ لصألا نم ىدعتي امنإ مكحلا نأل ؛ًاحوسنم لصألا مكح نوكي ال نأ :يأ
 دعتي ملف .عماجلا رابتعا لاز ًاحوسنم لصألا مكح ناك اذإف ؛عماجلا رابتعا ىلع ءانب

 .158/4 بجاحلا عفر .۱۷۳/۳ يدمآلل ماكحإلا .8”5 ص يلازغلل ليلغلا ءافش :رظنا

 -عمج ىلع يلحملا حرش ۲٠۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .15/6 رصتخملا نايب
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 . '"'”ٌيرضَبْلاَو باتل اًقالخ «عْرَف َرْيَغ [ب/10] / َنوكي ْنَأَو

 .۲۸۷/۳ ريرحتلا ريسيت ۱۸/٤. رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۲۱۱/۲ عماوجلا

 .178ص لوحفلا داشرإ

 .مهنم نوققحملا حرص اذهبو ةلبانحلا لكل سيلو «ةلبانحلا ضعبل ةقيقحلا يف وه

 لصألا نوكي ال نأ :عباسلا طرشلا» :#70/# ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاق

 رثكأ هيلإ بهذ ام اذهو» :- ۱۷٤/۳ ماكحإلا يف يدمآلا ديري لاق .رخآ لصأل اعرف

 .«يرصبلا هللادبع يبأو ةلبانحلل ًافالخ «يخركلاو انباحصأ

 ٌلوق سايقلاب لصألا تابثإ زاوجب لوقلا نأ انيبو «رصتخملا» ىف ركذ طرش اذه :تلق
 .ها .«هفالخ حيحصلا نأو ءانباحصأ ضعب
 لصأل اعرف هيلع سيقملا لصألا نوكي ال نأ» :"8١ص لخدملا ىف ناردب نبا لاقو

 زوجي» :ىلعي وبأ يضاقلا لاقو «دمحأ مالك رهاظ وهو ءروهمجلا بهذ هيلإو ءرخآ

 ءيشلا نوك زوجي» :اضيأ لاقو ."'لصألا يف تسيل ةلع طسوتملا عرفلا نم طبنتسي نأ

 «باطخلا وبأو رخفلا هزوجو ءارخآ مكح يف هريغل اعرفو «مكحلا يف هريغل الصأ

 هيلع ساقي :ةيعفاشلا ضعبو «يرصبلاو «ليقع نباو ءوه ًاضيأ لاقو ءًاضيأ هعنمو

 يفوطلاو دجملاو قفوملا هعنمو ءانباحصأ نع يكحو ءاهب تبث يتلا ةلعلا ريغب

 سايق يف ةيميت نب دمحأ نيدلا يقت هزوجو «نيمصخلا قافتاب الإ ءًاقلطم مهريغو
 .ها .«طقف ةلعلا

 امف 54/4 رينملا بكوكلا حرش .٤۳۹ص ةدوسملا ۳۰٦/۲. ةهزنلا عم ةضورلا :رظناو

 .اهدعب

 يف بجاحلا نباو ۱۷٤/١ ماكحإلا يف يدمآلاو ١٠٤ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هبسن

 ٠٠۳/۸۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو ءرصتخملا يف انهو «158ص ىهتنملا

 ٠٠٠/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «178/* عماسملا فينشت يف يشكرزلاو

 ريرحتلا يف مامهلا نباو ٠۳٠٦/۲ رطاخلا .ةهزن يفو ۸٠۳ص لخدملا يف ناردب نباو

 هللادبع يبأل مهريغو ٠۱۸ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو «ريسيتلا حرشب ۳

 .يرصبلا

 اذإ» :لاق ثيح ٠٥٤ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لوقلا اذه رصنو

 رخآ عرفل ًالصأ عرفلا اذه لعجي نأ زاج «لصألا ىلع سايقلاب عرفلا يف مكحلا تبث

 باحصأ نم يرصبلا هللادبع يبأ لوق وهو «نيهجولا دحأ يف ىرخأ ةلعب هيلع ساقي
 1 1 .ها .«هلل همحر ةفينح يبأ

 ۸٥٠ص عمللا يف هتع عجر هنكلو ءروهمجلا يزاريشلا هب فلاخ فيعض بهذم وهو

 ىنعملا هنم طبنتسي نأ زوجي هنأ فالخ الف ءهريغ ىلع سايقلاب تبث ام امأو» :لاقف

 -يذلا ىنعملا ريغ ىنعم هنم طبنتسي نأ زوجي لهو «هريغ هيلع ساقيو ءهب تبث يذلا
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 َلَجْرَفَسلا» :يِف : ىف ِةَيِعِفاَسلاَك عاص ٍطَسَوْلا رَ ْتَدَحَتإ نإ : ال
 دحسن ل ْنِإَو .بْلا ىَلَع حاملا سيفي ت حاملا ايوب ٌنوُكَيَف ٍموُعْطَم

 .اَمُراَبيا ِتْبْنَي ْمَل ىّلوألا َّنأل ءَدَسَ

 و

 ُعْيَبْلا هب ْحَسْفُي ٌبْيَع و : يف ِهِلْوَقَك عْرَمْلا يف ُثَسِيَل ياتلار
 ب2©تَججلا ىَلَع َنَوَقْلا ٌسيِقَي دا مم ٍيَتَدلاَو نَا «ٌحاَكّتلا هب ب حَسْفُيَق
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 ةلعب ؛ابرلا يف ربلا ىلع زرألا ساقي نأ لثم ؟هريغ هيلع ساقيو «هريغ ىلع هب سيق
 ؟ رفولينلا هيلع ساقي مث ءهنع ءاملا عطقي ال تبن هنأ زرألا نم طبنتسي مث «موعطم هنأ

 لوق وهو ءزوجي ال :لاق نم انباحصأ نمو .زوجي :لاق نم انباحصأ نم .ناهجو هيف
 حصي يذلاو .كلذ زاوج (١٤٠ص) ةرصبتلا يف ترصن دقو .يخركلا نسحلا يبأ

 ةلع نأ كلذو ؛لصألا ةلع ريغب عرفلا يف مكح تابثإ هنأل ؛زوجي ال هنأ نآلا يدنع
 ريغب لصألا ىلإ عرفلا انددر ءانركذ امب هيلع رفولينلا انسق ىتمف «معطلا يه لصألا
 .ها .«زوجي ال اذهو «ةلع

 هللادبع يبأو ةلبانحلا نع لقت امو» :ريسيتلا حرشب ۲۸۸/۳ ريرحتلا يف مامهلا نبا لاقو

 صنلاك «لصألا يف تبثي مل ام امب عرفلا يف تبثي نأ زيوجتل ؛هزيوجت نم يرصبلا
 .ها .«سايقلا لقع نمم هرودص دعبي عامجإلاو

 .۲۸۸/۳ ريرحتلا ريسيت .؟587/؟ تومحرلا حتاوف .450/1 دمتعملا :رظناو
 ةدش نم محللا رثانتيو «فارطألا هنم تفاهتت «ليبو ءاد ءميجلا مضب , :ُماَدُجلا
 .حيقتلا

 ١١١/١. طيسولا مجعملا .١5١ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا
 وهو ءّنْرَق اهجرف يف ناك اذإ ءاَنَرَق ةأرملا تَنِرَق :لوقت .ءارلاو «فاقلا حتفب :ُنَرَقْلا
 .حاكنلا بويع نم ٌنَرَقلاو .ركذلا جولو نم ةعنام ةدغ وأ « مظع

 . ۱٦۳ص ءاهقفلا ةغل مجعم IA رصتخملا نايب .۷٦۱ص بغارلا تادرفم : رظناوآ

 دمحم روتكدلل مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ .۲۲"۳ ۷ هتلدأو يمالسإلا هقفلا
 .684 ص يبلش ىفطصم

 ءاهجرف نم ركذلا لخدم ّدتسا اذإ :اقتر ةأرملا تَّقَيَر ردصم .ءاتلاو ءارلا حتفب :ُّقَنَولا
 .اهعامج عاطتسي الف
 مجعم ۱۸/١. رصتخملا نايب 594/١. رينملا حابصملا 4١". ص بغارلا تادرفم :رظنا
 .584ص يبلشل مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ .۲۱۹ص ءاهقفلا ةغل
 هنمو «ريكاذملا لاصئتسا وهو «هعطق يأ ءءيشلا بج نم «ميجلا حتفب :ُّبَجْلا
 .نييثنألاو ركذلا عوطقملا :وهو بوبجملا

 ه١٠١
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 ۹١٠ص ءاهقفلا ةغل مجعم .۱۰۹/۱ رینملا حابصملا .۱۸۲ص بغارلا تادرفم :رظنا

 ذاتسألل ةيصخشلا لاوحألل نراقملا هقفلا .ء۸4ص يبلشل مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ

 .6"5ص ناردب نينيعلا وبأ ناردب

 جاتلا هدر دقف الإو ءطقف لاثملا برض ليبس ىلع بجاحلا نبا هب للم لاثملا اذه

 وه امنإ اندنع عيبلا يف بوبجملا درو :هلوقب ١15١/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا

 يوذ لاجرلا ٌّدح نم هلالسنا وهو ؛ حيحص ضرغ هب توفي ًاناصقن عيبملا نيع ناصقنل

 هنوكب درلا تبثي ال كلذل ؛نيّنعلا ركذب عاتمتسا ال ذإ ؛عاتمتسالا تاوفل ال «ةماهشلا

 .نيمرحلا مامإو «يرميصلل ًافالخ ءانيّتِع
 .ناتلعلا ترياغتف «عاتمتسالا تاوفلف ؛حاكنلا يف ٌٍبجلاب خسفلا تابثإ امأو

 «مميتلاك ةينلا هيف طرتشيف «ةدابع ءوضولا :لقف نيتروصلل اعماج الاثم تدرأ اذإو

 :الوأ لوقتو «ةلعلا دحتتف «ةالصلاك ةدابع هنأل :لوقتف ؟ مميتلا يف اًهْطَرَش مل :لاقيف

 جاهبإلا :رظناو ها .ةدحتت الف ءةالصلاك ةدابع هنإ :لوقت مث «مميتلاك ةراهط

 - *//١ رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۲٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ./4

 .717/4 رينملا بكوكلا حرش .۸

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«ىتأ» لدب «اتآ» أ :يف

 .ش :نم ةطقاس «حصیفا» ةملك

 .«ٌنمضتما لدب ۲٠٠/١« رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «نمضتيا ش «أ :يف

 .15/# رصتخملا نايبو «150/5 بجاحلا عفز يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو

 يف هئطخب لدتسملا فارتعا نمضي هنأل ؛دسافف لدتسملا هفلاخي ًاعرف ناك اذإ امأ

 فرتعي مل نإ لدتسملاف .لصألا يف مكحلا تبث اذإ ققحتي امنإ سايقلا نأل ؛لصألا

 يف أطخلاب فارتعالا مزلي فرتعا نإو .سايقلا نم نكمتي مل «هیف مكحلا توبثب

 .هفلاخي لدتسملا نأل ؛لصألا

 .هب رمأ امب ىتأ هنإ :ضرفلا نع لفنلا ةينب موصلا عوقو يف يفنحلا لوق :كلذ لاثم

 ةجحب جحي مل نم لفنلا ةينب جحلاب ىتأ اذإ هنإف «جحلا ةضيرف ىلع ًاسايق حصيف
 .جحلا ةضيرف نع عقي «مالسإلا

 .لفنلا ةينب هب ىتأ اذإ جحلا ةضيرف نع جحلا عوقوب لوقي ال يفنحلا نإف
 15١/4. بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۲٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

 .1١؟١/5 يلصوملل راتخملا ليلعتل رايتخالا .18/# رصتخملا نايب
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 ال اَم :ُهْنمَو . ِتاَراَّئَكْلاَو ءٍدوُدَحْلا ٍريِداَقَمَو ءِتاَعَكَدلا داغر (ةمبَرخ
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 . ماسلا رهاظ ريع وَ ٍْفاَسُمْلا صخر ءدِهاظ ىّنْعَم هل ا ناک هَل َريظَن

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 51١١/5. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱۹/۳ رصتخملا نايبو ٠٠١/٤ بجاحلا
 نع جراخلا وه سايقلا ننس نع لودعملا» : ١157/4 بحاجلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 :نائيش هنع جرخيف ؛ىنعمل ال ء«ىنعملا نع جرخ ام ىلع الإ قبطني الف «ىنعملا

 .جرخ :لاقي ىتح لخدي مل هنإف «ىنعمل ال ءادتبا عرش ام : امهدحأ

 ةجاحل ؛تايوبرلا نم تينثتسا ايارعلاك «ىنعمل ؛ىنعملا لوقعم نم ينئثتسا ام : يناثلاو
 .ءارقفلا

 حرص هبو زوجت «سايقلا ننس نع هب لودعملا»ب نيئيشلا نيذه نم لك ةيمست يفو
 .ها .((۳۲۸/۲) ىفصتسملا ىف ىلازغلا
 يزارلا رخفلا - سايقلا ننس نع هب الودعم نوكي ال نأ :يأ  طرشلا اذه ركذ نممو
 ىهتنملا يف بجاحلا نباو .178/* ماكحإلا يف يدمآلاو ۳٠۳/١ لوصحملا يف
 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا قلطأو .مهريغو ءرصتخملا يف انهو 2158ص

 ننس نع هب لدع ام ىلع سايقلا زاوج :يعفاشلا باحصأ بهذم نأ ٢۲ _ ۲٠١
 :ثالث لالخ ىدحإب الإ يخركلا نسحلا وبأ هنم عنمو .سايقلا

 بوجوب حيرصتلاك صنلا نأل ؛مكحلا كلذ ةلع ىلع صن دق نوكي نأ :اهادحإ

 هيلع سايقلا
 هيلع سايقلا زوجي الف هليلعت يف اوفلتخا نإو «هليلعت ىلع ٌةمألا َعِمجُت نأ :اهيناثو

 .ىرخأ لوصأ ىلع سايقلل اقفاوم هيلع سايقلا نوكي نأ :اهثلاثو
 بجاحلا عفر ۷١/١. جاهبإلا ۱۷١/۳. يدمآلل ماكحإلا ٠١/١. يزارلل لوصحملا : رظناو

 ٠۸۲/۳. عماسملا فينشت .۲۱۱/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۹/۳ رصتخملا نایب . 0
 .١18١ص لوحفلا داشرإ .۲۸۰ ۲۷۹/۳ ريرحتلا ريسيت مت 500/6 تومحرلا حت

 .ال58ص (..ماعب سيل دحاول هباطخ» : ةلأسم يف ةميزخ ثيدح جيرخت :

 نال ؛ يرض وهو ظا مدعل ءاضيأ سايقلا هيف يرجي الف هل ريظن ال نكلو همم لقب ام
 ريظن ال ام هنمو» :هلوقب بجاحلا نبا راشأ مسقلا اذه ىلإو ءال وأ ارهاظ نوكي نأ امإ هانعم

 .ةماسقلاك رهاظ هل ىنعم ال وأ رفسلا صخرك رهاظ ىنعم هل ناك ءاوسو «هل

 الإو ءءامدلا نقح يف ظيلغتلا :هانعمو» 5١١/5: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق
 ىوقتلا عزاو مهعزي نيذلا رارشألل الو «نيدهاشلا دهشم ريغب لتقلا ءادعألل رذعتي مل

 .ها .«هل ريظن الو «ناتحلصملا هيف َيِعوُرَف «ةدحاو ةفلح هيلع فلحلا

 = :اهتروصو هاَمَسَق نيسمخ ثوللا عم لتقلا يعدم فيلحت يه .فاقلا حتفب :ٌُةَماَسَقْلا
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 مْضَخْلا ةََقاَومِي َيَِْتْسَي نأ َوُهَو .' "بگرم س ايق اذ َنوُكي الأ :اَهْنِمَو

 . لضألا ىف اَهَّدوُجَو ِهِعْنَم أ «لضألا هلع هلم م عم َعَم لضألا يف

 ِبَناَكُمْلاَك رحل هب هب ُلَتْقُي الق كٌدْبَع» : لم ءلضألا ُبّكَرُم :ُلّوَألاَق

 ؛ةعامج وأ صخش ىلع هيلو يعديو «ةنيب الو هليا فرعُي ال عضومب ليتق َدَجوُي نأ عا

 تبئثيو انيمي نيسمخ يلولا فلحيف «هاوعد يف يلولا قيدصتب رعشت ةنيرف دجوتو

 .صاصقلا ال ةيدلا بجتف «لتقلا

 .دعسلا ةيشاح عم ۲٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش “/7١. رصتخملا نايب :رظنا

 ءاهقفلا ةغل مجعم .؟67/6 يناعنصلل مالسلا لبس .#74 - ۲۲۹/۱۲ يرابلا حتف

 ."94/5 هتلدأو يمالسإلا هقفلا ۳۹٤. "57ص

 ءلصألا بكرم :هيعونب بكرملا سايقلا نأ نييلوصألا نم نيققحملا رثكأ دنع روهشملا )١(

 .لوبقم ريغ «فصولا بكرم
 عنم وأ «عرفلا يف ةلعلا عنم نع كفني ال مصخلا نألف ؛لصألا بكرم امأ

 37 ؛فصولا بكرم امأو .سايقلا متي الف نيريدقتلا ىلعو «لصألا يف مكحلا

 يف مكحلا عنم وأ «هيف ًاتباث قيلعتلا نكي مل ول امك ءلصألا عنم نع :كفني ال

 :سايقلا مامت مدع ىنعمو «سايقلا متي ال نيريدقتلا ىلعو 35 ناك اذإ لصألا

 ءهيدلقمو سئاقلا قح يف مكحلا توبث درجم امأ ءمصخلا ىلع ضهان ريغ هنأ

 دونبلا رشن :رظنا .هدنع حيحص قيرطب هتلعو لصألا مكح توبث هيف يفكيف

1/۲. 

 .«هداسف ىلإ نيققحملا رثكأ بهذا ۳٠۸/١: لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا لاق

 .ها

 بكرم ىمسملا سايقلا نإ» 4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 دنعو اندنع ٍةجحب امهنم رک سيل «فصولا بكرم» ىمسملا سايقلاو «لصألا

 .ها . «رثكألا

 بكرمو ؛لصألا بكرم :هيعونب بكرملا سايقلا ةحصب لوقلا ىلإ مهضعب بهذو
 هبسنو «نييلدجلا نم فئاوطل 1۹٠/۲ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هبسن ثيح «فصولا
 ءءاملعلا نم ةفئاطو قاحسإ يبأ ذاتسألل ۳٠۸/١ لوصألا ىلإ لوصولا ىف ناهرب نبا

 «نييدرطلا ىلإو قاحسإ يبأ ذاتسألل ۳۹4ص ةدوسملا يف ةيميت نبا دجملا هبسنو
 ضعب لوق وهو ««انباحصأ نم هريغو ىلعي يبأ يضاقلا مالك يف ليفك وه» :لاقو
 .00/۲ تومحرلا حتاوف يف امك ةيفنحلا

 فينشت .440/؟ يدابعلل تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا. .۹۷"۳ص لوخنملا :رظناو

 . ١١١/۲١ دونبلا رشن .١14ص لوحفلا داشرإ .۱۸۷ ۔ ۱۸٩/۳ عماسملا
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 ق .ةَنَرَوْلا و ِدّمَّسلا ن نِ ٌّقِحَتْسُمْلا ُهَلاَهَج :ُةّلِعْلا : ٌيِفَكَحْلا ُلوُقَيَ
 ماع ل .لضألا مح َعِنُم ءْثَلَطَب إو :قاَحإلا لعب «ثكص
 . لضألا عْنَم وَ عرفا يف َّلِْلا

 ؛ -اکتلا لبق حصي ال .«قالّطلِل ٌنيِلْعَ» :لْثِم فضول ُبّكَرُم :يناَنلا
 ُهَّلِعْلا أرى / : ٌيِفَتَحْلا ُلوُقَيَف ف . ؛ٌقِلاَط اًهْجَحَرَتَأ يَ ُبَنْيَز١ :َلاَق ْوَل امك

 حّ َميُم َالِإَو ءُقاَحْلِإل َلَعَب حص نإ «لضألا يف ٌةَدوُقْفَم يِدْنِع
 هنآ ْمَلَس ولم ٠ . لضألا ينم ؤأ ؛لضألا يف ة للا مَدَع ْنَع كني ام . . لضألا
 ؛ِهْيَلَع ليلا ضنا ٌةَدوُجْوَم اَهَن َتَبَنَأ وأ ةَدوُجْوَم اهنا و فلعل
 َتَبْنَأ م صب لال َتَبْنَأ ْوَل َكِلَذَكَو ءاَدهَتْجُم َناَك ْوَل اَمُك هِفاَرِيْعال
 .َعْنَمْلا لبق هت ُهَمَدَق دَقم لبق مل ْلَبْقُي ْمَل ول هلال "عال ىلع ارش بأ

 ۳ عملا محل الماش ٍلضألا مك لید َنوُكَي الأ :اهنم

 لِمَعْتُم :ْيَأ .ٍتِعاَبلا ىتْغَمِب َنوُكَت نأ : لضألا لع وزش نب ْنمَ

te 

0 

 .نوحراشلا هيلع امو «خسنلا عيمجل فلاخم هنأل ؛أطخ وهو .«و» لدب ؛وأ» ش :يف )١(
 .نوحراشلا هيلع امو «خسنلا عيمجل فلاخم هنأل ؛أطخ وهو .4و» لدب «وأ» ش :يف (9)
 ًافالخ «عرفلا مكحل الماش يلصألا مكحلا ليلد نوكي ال نأ لصألا مكح طورش نم (۳)

 ءسكعلا نم ىلوأ اعرف رخآلاو ءًالصأ امهدحأ لعج سيلف الإو «دنقرمس خياشمل
 .لئاط الب ًاليوطتو .ًاعئاض سايقلا ناكلو
 يدمآلل ماكحإلا .551/8 يزارلل لوصحملا .1۳۹ص يلازعلل ليلغلا ءافش :رظنا

VAYدعسلا ةيشاح عم ۲٠۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .1174/5 بجاحلا عفر . . 
 يدنمسألل رظنلا لذب .1۳۸ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .14/# رصتخملا نايب
 رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۲۱۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .815 ١١٦٠ص
 لوحفلا داشرإ ٠٠۴/۲. تومحرلا حتاوف .18/4 رينملا بكوكلا حرش . .145 ص يلعبلا
 .۱۱۹/۲ دونبلا رشن .١18ص

 .«طورش» لدب «طرش» ش :يف (5)

 ةلعلا هريسفت يف بجاحلا نبا ىلع 175/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لماحت )2(
 نع داح هنأب «ثعابلا» ب اهرسف نم فصوو .يدمآلا ىلع لبق نمو ««ثعابلا» ب
 -هلاعفأ للعي ىلاعت هّللا نأب نيلئاقلا ذخأم هنأل ؛نيعمجأ ةنسلا لهأ ةمئأ كلسم
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 ْتَناَك اَذِإ اَهّنأل ؛مكحْلا عرش ْنِم عراّشلل ل ٍةَدوصَمَم ٍةَمكِح > ىَلَع

 .اًرود ناک ءِلْضَألا مك ل نم ٌةطَبتَتْسُم يهو

 اَهِتاَمَحِل ؛َةَدَرَجُم ةمَكِج آل ةمكجإ اًطباَض اَّمْصَو َنوُكَت ْنَأ :اَهْنِمَو

(1) 

 ىلع ءيش هثعبي ال ىلاعت هللا نإف ؛هفالخ ةيرعشألا دنع صوصنملاو «ضارغألاب

 .ةيردقلا بهذم نم رش هنأب هب ب نيلئاقلا بهذم فصوو ۶ء يش

 وأ لماحلاو ر حلا ىلع اسلا ثعابلاب ةلعلا رسف نما : هلوق )م۲ ةنس ىفوتملا)

 «ديحوتلا ملع يف هنالطب انررق «ءلاحم وهف هل ثداح ضرغ تابثإ هب دارأ نإ «ةيعادلا

 زوجي ال اذهف «ًازوجت ةثعاب تيمسف «ةداعلا يف حالصلا لوصح اهبقعي نأ هب دارأ نإو

 عراشلا نم نذإ ققحتي نأ الإ «لاحملاب ماهيإلا نم هيف امل ؛ىلاعت يرابلا ىلع هقالطإ

 .ها .«هيلإ ليبس الو «هقالطإ يف

 نأ ةلعلا طورش نم نأل ؛لاثتمالا ىلع نيفلكملا ثعب «ثعابلاب دارملا نأ باجيو

 ءدابعلل ةحلصم ليصحت نم مكحلا عرش يف عراشلل ةدارم ةمكح ىلع ةلمتشم نوكت

 .اهليلقت وأ «مهنع ةدسفم عفد وأ ءاهليمكت وأ

 دق اذهو ؛ةدسفملا عفد وأ ‹«ةحلصملا بلجل لاثتمالا ىلع نيفلكملا لمحي اذهو

 هللا ىلاعت هيلع ًابوجو ال ءهدابع ىلع هنم الضفت هماكحأ عرش يف هللا ةنس هب ترج

 للعت ال ىلاعتو هناحبس هلاعفأ نأل ؛عراشلل ةثعاب اهنأ ال ءًاريبك ًاولع كلذ نع

 ةحلصم ىلاعتو هناحبس هل سيلف ؛هللا مكح ال فلكملا لعف وه للعملاف «ضارغألاب

 يدمآلل ماكحإلا :رظنا .امهنيب ضقانت الف ءهنع ةدسفم عفد الو «مکح عرش يف

 رصتخملا نایب < 6/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .175/4 بجاحلا عفر .180/“

 - ۳۰۳/٣ ريرحتلا ريسيت .44/“ جاهبإلا .587 ۔ ۷۹٥ص لوصألا نازيم .؟هر##

 و بكوكلا حرش . .ينانبلا ةيشاح عم ۲۴۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 . لوحفلا داشرإ #/5١8. عماسملا فينشت 553 تومحرلا حتاوف .4# - 4

 .۱۸۱ص

 :بهاذم ةثالث ةمكحلاب ليلعتلا زاوج يف نويلوصألا هركذ ام لصاح

 رايتخا وهو ۲۸۷/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا دنع حصألا وهو ءزاوجلا :اهدحأ

 لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق .لوسلا ةياهن حرشب 70/4 جاهنملا يف يواضيبلا
 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هبسنو ««هناحجر يضتقي بجاحلا نبا مالكوا 0/5 ١

 .يعفاشلا مامإلا نع ٠١۴/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكحو «نيلقألل ۴

 هاكحو «نيرثكألا نع #86٠١ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا هلقن دقو .عنملا :يناثلاو

 .هنع هللا يضر ةفينح يبأ مامإلا نع ٠١١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا
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 و ا

(1) 

(۲) 

 .حَصألا ىلَع راج ءاَمْراَبيعِ َنكْمأ ْوَلَو ءاَهِطاَبِضْنِإ مَدَعِ
 8 هالو رر ر مرا ع هدر

 , 230كم لا مكحلا يف اًمَدَع َنوكت الأ :اَهْنِمَو

 . "هضم وأ اًبِساَتُم َناَكَل اَمَدَع َناَك ول ا

 زاج اهب مكحلا طبر زوجي ثيحب ةطبضنم ةرهاظ تناك نإف .ليصفتلا :ثلاثلاو =

 اهرابتعا نع لدع امنإو «عراشلل دوصقملا اهنأ ًاعطق ملعلل ؛الف الإو ءاهب ليلعتلا
 .اهرابتعا زاج «عناملا لاز اذإف «سفانتلاو رجاشّتلل ًاءرد ؛اهبارطضا وأ ءاهئافخ عنامل

 .«59١ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو ء٠8١/# ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا دقو

 .يدنهلا نيدلا يفص هراتخاو ءرصتخملا يف انه هححصو

 ٠۷۸/٤. بجاحلا عفر .5٠5”ص لوصفلا حيقنت حرش ۱۸٠/۳. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش ۲/٤. ريرحتلا ريسيت .۲۱۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹/۳ رصتخملا نایب

 حرش .٤٤٠ص يلعبلا رصتخم .71/4/5 تومحرلا حتاوف ٤۷/٤. رينملا بكوكلا

 دونبلا رشن ۲٠٣/۳ - 5١15. عماسملا فينشت .۲۳۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

1 

 ريسيت يف امك ةيفنحلا لوق وهو .يتوبثلا مكحلا يف امدع نوكت الأ :ةلعلا طورش نم

 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۱۸۳/١ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا وهو 27/4 ريرحتلا

 قاحسإ وبأ خيشلا هنع هاكح امك دماح يبأ يضاقلاو ءرصتخملا يف انهو «154ص

 حرشب ۲٤١/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا مهعبتو ٦٥٤ص ةرصبتلا يف يزاريشلا

 يف هراتخاو «يناسملتلا نبا حرشب PVY/Y ملاعملا يف يزارلا رخفلا هراتخاو ءيلحملا

 .نازودلا ىلع مالكلا يف ۲۰۷/٩ - ۲٠١ لوصحملا

 - ۲٠٠/٤ جاهنملا يف يواضيبلاك هعابتأو 2556/8 لوصحملا يف يزارلا رخفلا فلاخو

 .مدعلاب يتوبثلا مكحلا للعي نأ حصي :اولاق ثيح ةلبانحلاو «يونسإلا حرشب 4

 ثيح «يلحملا حرشب ۲٠١/۲ عماوجلا عمج يف اوهس يكبسلا نبا ىلع بلقنا دقو

 هلاق ام هباوصو ««يدمآلل افالخو «مامإلل اقافو «يتوبثلا يف امدع نوكت ال نأ» :لاق

 .ها .«هعابتأو يزارلا مامإلل افالخو «يدمآلل اقافو» : ۱۷۸/4 بجاحلا عفر يف

 ء١٠١۲  ؟١٠ال/ه يزارلل لوصحملا .455ص ةرصبتلا :يف ةلأسملا' ليصفت رظناو

 نبال ىهتنملا .18*/ يدمآلل ماكحإلا ۳۷۷/١. يناسملتلا نبال ملاعملا حرش .8
 حرش .۲۹۹ ۔ 5560/4 لوسلا ةياهن .١١4ص لوصفلا حيقنت حرش .59١ص بجاحلا

 عفر .44١ص يلعبلا رصتخم .8١4ص ةدوسملا .550/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ٤۸/٤. رينملا بكوكلا حرش #/١67. جاهبإلا .۲۷/۳ رصتخملا نايب .178/4 بجاحلا

 ٠١۹/۲. دونبلا رشن .؟1١/# عماسملا فينشت ۲۷٤/۲. تومحرلا حتاوف

 . «هتنظم وأ» لدب «بسانم ةنظم وأ» أ :يف
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 ناك ْنِإ رْمأب ٌصَّصَخُمْلاَو .ُلِطاَب َقَّلْطُمْلا دع َّنأ :ةيناّكلا ٌرِيِرْفَتَو
 يالا ت ٠ عِناَمَف َوَدَسْفَم ْأَمْنَم ناک ْنِإَو ء لطبق ٠ َةَحَلْصَم اَمْئَم ةذوجو

 ةَئِظَم ُهُمَدَع دع حلي مل ٠ ,'"''ٍبِساَتُمْلا وجو ياتي ُهُدوُجَو داك ْنِإَو .ةَلِع سي

 و ٌيِفَح ُهْضيِقتف اًيِفَح ناک نو « هيفي َنّيعَت اًرِهاَظ َناَك ْنإ ُهّنأ ؛ ِهْضِيِقَنِل

 قِمَدَعَك هذوجوف نکي ل [بر/كك] / ْنِإَو :ّيِفَحْلا َةَئِظَم ُيِفَحْلا ُحْلْصَي

 .«اَذك ُمَدَع أ ءاَّذك ُهّلِعْلا : َلوُقَي ٌدَحَأ ْعَمْسُي ْعَمْسُي مل :اًضِيَأَو

 ْدَقَو ."ةَرَداَصُم ِهيِفَو .ٌدوُجُو ُهُضيِقَتَف ءٌّمَدَع ادلع ل ْنَأب : ٌلِدَبْساَو
 وو رے

 .فكلاب :اَنلُق .ٍلايمالا ِءاَمِيْنِاِب ؛بْرَّضلا ُليِلْعَت َّمَص :اوُناَق

 . اهئ اَءْرُج ُّمَدَعْلا دوکي ""هلأَو

 ُناَرَوَّدلا َكِلَذَكَو ءاَهَل ِفّدَعُمْلا َنِم ٌءْرُج ِةَّرِجْعُمْلا ٍَةَضَراَعُم ُءاَمِيِْإ :اوُلاَق

 . عرج + آل طش : اَن . مدع هۇزجو

 .«بسانملا» لدب «ةبسانملا» أ : :يف )1١(

 مهوي ظفللا يف رييغت عم «هيتمدقم نم ةمدقم سفن ليلدلا ةجيتن لعج يه :ٌةَرَماَصُمْلا (۲)

 .ىنعملا يف امهنيب ٌرياغتلا لدتسملا هيف

 يهف كلذل ؛ةمدقملل ةجيتنلا ةرياغمب همصخ لدتسملا ماهيإ :ةرداصملا نم ضرغلاف

 .هيف ةرداصملا ةلعب ليلدلا عفد مصخللو «لالدتسالا يف ةلوبقم ريغ «ةعونمم ةفيظو

 .ماهيإلاو سيبلتلا نم اهيف امل ؛اهدّمعتي ال قحلا بلاطو

 .ثيل اذهف .ثيل دسأ لكو ءدسأ اذه :كلذ لاثم

 «ثيل ةظفلب دسألا ةظفل رييغتب ىرغصلا ةمدقملا سفن يه ليلدلا اذه يف ةجيتنلاف

 نايب .١48ص ةفرعملا طباوض :رظنا .نافدارتم امهنأل دحاو ىنعمب نيظفللا نأ عقاولاو
 .515/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١41/4. بجاحلا عفر ۴١/١. رصتخملا

 .«اهنمو» ةدايزب .«..نوكي الأ اهنمو» ش :يف (۳)

 وهو .«اهنم ًاءزج مدعلا نوكي الأو» لدب «اهنم ًاءزج مدعلا نوكي نأو» أ :ةرابع )٤(
 الأو» :بتكي ءاج امبر خسانلا نم وهس هلعل «خسنلا عيمجل فلاخم ؛رهاظ فيرحت

 .اوهس «ال» هنم تطقسف «نوكي
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 اًهِيحِص ىَلَع : دَئْكَأْلاَو . قاَمتاب ةحيجص عاَمْجِإ وأ صب ُةَرِصاَقْلاَو

(0) 

 قفز

 715/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۳ - ۳۲/۳ رصتخملا نايبو «ش ء«لصألا :يف
 . «ةرصاقلا ...ةزجعملا ةضراعم ءافتنا :اولاق ...» :اهتبثأ امك ةرابعلا - ۲١۷

 عفرو «أ :يف ةرابعلاو .ةدايزو ءريخأتو ميدقت ۱۸١/١ بحاجلا عفرو أ :يفو
 فالخب «قاحلإلا عانتمال ؛هنم ًاءزج الو «لحملا ةيدعتملا نوكت الأو» :بجاحلا
 هؤزجو نارودلا كلذكو ءاهل فّرعملا نم ءزج ةزجعملا ةضراعم ءافتنا :اولاق .ةرصاقلا
 نوكت الأو» ١18١/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .«ءزج ال طرش :انلق .مدع
 ءافتنا :اولاق .ةرصاقلا فالخب ءقاحلإلا عانتمال ؛هنم ًاءزج الو .لحملا ةيدعتملا
 ال طرش :انلق .مدع هؤزجو نارودلا كلذكو ءاهل فّرعملا نم ءزج ةزجعملا ةضراعم
 نحنو «ةدايزو ريخأتو ميدقت نيحراشلا خسن يف عقوو ءفنصملا طخب اذك «(ءزج
 .ها .«هطخب هاندجو ام حرشن

 تفرع نإ «هيلع ةرصتقم لب «صنلا لحم نع ّدعتت مل يتلا ةلعلا يه :ةرصاقلا ةلعلا
 :مهنم ةعامج هيلع قافتالا لقن دقو .قافتاب اهب ليلعتلا زاج عامجإ وأ صنب اهتيلع
 /١154. جاهبإلا يف يكبسلا نباو 2ء197/# ماكحإلا يف يدمآلاو ءركب وبأ يضاقلا
 .07/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ء١/۷١٠ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو
 .مهريغو
 يف يشكرزلاو 0747/5 عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا ةمالعلا ركذ دقو
 داشرإ يف يناكوشلاو YT عماسملا فينشت يفو ٠٠١٤/١ طيحملا رحبلا
 ةلعلاب ليلعتلا زاوج ىلع قافتالا ىوعد نأ مهريغو ۸۳٠ص لوحفلا
 يكلاملا باهولادبع يضاقلا ةياكحب ةضرتعم عامجإ وأ صنب ةتباثلا ةرصاقلا
 .هيف فالخلا

 :لاقف هذه باهولادبع يضاقلا ةياكح ىلع ٠١١/١ جاهبإلا يف يكبسلا نبا قّلعو
 ىلع حصت ال اهنأ ًاثلاث ًابهذم ىكحف «صخلملا يف باهولادبع يضاقلا برغأو»
 .«قارعلا ءاهقف رثكأ لوق وه» :لاقو «ةطبنتسم وأ ةصوصنم تناك ءاوس «هيف قالطإلا
 ءيش يف لوقلا اذه رأ ملو ,ةصوصنملا يف قافتالا عوقو نم هانلقن ام مداصي اذهو
 .ها .«اذه ىوس لوصألا بتك نم هيلع تفقو امم
 ٠۳۸/۲. دونبلا رشن .9٠4ص لوصفلا حيقنت حرش ١187/4. بجاحلا عفر :رظناو
 ."٦۷ص بهذلا لسالس

£۳ 



 . "”ةَفيِبَح يبأل ًافالخ ءاَمهِتيِرَمْوَجب ؛ِنْيَدْقَتلا يف الا ليِلْغَتَك .""اَمِهِرْيَعب

 ٍ؛ِةَّحّصلاب ُئِنْعَمْلا َوْهَو ءاَهِلْجَأل ؛َمُكُحْلا دأب ٌلِصاَح ّنَّطلا َّنَأ ات

 ت 0 co of زم سره f 57 وس 7 o of sor و

 .ٍرودلل ؛ٌسكَعْلَت مل اَهِتَيِدْعَت ىلَع ةفوقْوَم اَهْنُحِص ْتَناَك ول :َلِدُقْساَو
 مه ل 2ور ماوه ر ق نابت كرام
 .ةيعم ففو هنأب َبيِجأَو . قافتا ةيناثلاو

 «ينالقابلا يضاقلا هراتخاو «دمحأو «يعفاشلاو «كلام :ةثالثلا ةمئألا يأر وهو )١(

 قفا

 «يلازغلاو «يزاريشلاو «نيمرحلا مامإو «يرصبلا نيسحلا وبأو «رابجلادبع يضاقلاو ٠

 نبا هراتخاو «نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع هلقنو «يدمآلاو ءهعابتأو «يزارلا رخفلاو

 لقنو «ةلبانحلا نم باطخلا وبأو ءهرصتخملا ىف انهو ١7١2ص ىهتنملا ىف بجاحلا

 2558/5 لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو 2544/1 ناهربلا يف نيمرحلا مامإ

 نع مهريغو ٠١۷/١ طيحملا رحبلا .يف يشكرزلاو 2158/“ جاهبإلا يف يكبسلا نباو
 صنلا نأل ؛ةيدعتملا ىلع ةرصاقلا ةلعلا مدقي ناك هنأ ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا

 .اهمكحل دهاش

 ىلإ لوصولا .557ص ةرصبتلا .١5ص عمللا .۲۹۹/۲ دمتعملا .1989/5 ناهربلا :رظنا

 يدمآلل ماكحإلا ."١؟/8 يزارلل لوصحملا .48#/؟ ىفصتسملا .559/7 لوصألا

 حرش .۳۱۷/۳ ةضورلا رصتخم حرش ۱۸١/١. بجاحلا عفر ٠١۸/۳. جاهبإلا . “١97/8

 يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت ۲۴٠/۲. ليصحتلا .07/4 رينملا بكوكلا

 .7714/* عماسملا فينشت ١61/8 طيحملا رحبلا .۷٤ص

 هللادبع وبأو «هباحصأو ةفينح وبأ بهذو» : ۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا لاق

 . «اهلاطبإ ىلإ يخركلاو «يرصبلا
 ٠١١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلقنو ٠٠٤/١ جاهبإلا يف يكبسلا نبا هوحن ركذو

 نع نيتياورلا ىدحإ وهو «ةلبانحلا رثكأ لوق وهو ««مالطصالا» يف يناعمسلا نبا نع
 .دمحأ مامإلا

 لوصولا .4575ص ةرصبتلا .١5ص عمللا .559/5 دمتعملا .544/؟ ناهربلا :رظنا

 ماكحإلا . ١١/8 يزارلل لوصحملا ."48/5 ىفصتسملا .7559/5 لوصألا ىلإ

 ةضورلا رصتخم حرش .185/4 بجاحلا عفر .1688/“ جاهبإلا .195/“ يدمآلل

 ليصحتلا .ةهزنلا حرشب "18/6 ةضورلا .07/4 رينملا بكوكلا حرش م.

 ٠١١۷/١. طيحملا رحبلا .49ص يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت ۳۲

 ۲۲٤/۳. عماسملا فينشت
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 يِف ُمُكْحْلاَو َةَديِفُم ْتَناَكَل ًةَحيِحَص ْثتماَك ؤل :اوُلاَق
 ّصلا ابو ءٌصب ٍةَرِصاَمْلا يف هاير درو عز لَو ءاي ٍلضألا
 ىَلِإ ىَعْدَأ ٌنوُكَيف ءٍبِياَتُمْلا ِثِعاَبْلا ُةَقِرْعَم :َةَدِئاَملا َّنأِبَو «ليلّدلا ليل
 ىَلَع ٍليِلَدِب ّدَعُي ْمَل دعم ُرَخآ ٌفْضَو َرَّدُق اَذِإ و لوُبَقْلا
 . ِهِلالْفَتْسا

 5 ص
(TD) .ر راو و ورو لرل  rتوو  a»اهثلا .مكحلا فلخت َعَم ةلِع ىعدملا دوجو : وهو < ضقنلا يِفَو : 

 يف روجي :اهسماخو .ةسكع :اهعباَرو . ةطبئتسملا ال ةصوصنملا يف روجي 4 ر رو وو و ر Teel كي هس وا ي مور

r (r or of Pr e 2ط رش مدع الو < عْناَمِب نكي مل نو .ةطشتسملا هم هم . 

 ما ٤ ٤ لم 3 0 of ون olo ا 0 ? sl عويس
 مدع وأ 3 ”عِناَمِب الإ رجب ةطَيْنَسَسَم تناك [/۷] / نإ : راتخملاو

 < و 20 ر 3 3 ماو هع 5 ٤ ر ت رور هع < 7 هَ

 2 نكي ْمَل اَذِإ مكحلا َءاَمِتِْا َنأل ٍءاَمِهِدَحَأ ٍناَيَبب الإ اَهّنيلِع تبنت ال اًهنأل ؛طْرش
 ةصيصخت ٌبجَيف ماع رهاظب ةَّصوصْنَم ثئاك نإو «ىضتقمل ملا دع ؛فكلذ ° ۹ 2 f ol aL 5 م و ر 20ج

 قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .1868/5 بجاحلا عفر يف امك «وأ» لصألا :يف (1)

 مئاظع نم ضقنلا يف مالكلا نأ ملعا» ١191/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق 2م
 .ها .«الدجو الوصأ تالكشملا
 .مكحلا فلخت عم ةلع ىعدملا دوجو وه :ضْفّنلاو
 ءمكحلا مدع عم فصولا دوجو) :هلوقب ففي لوصحملا يف يزارلا رخفلا هفّدعو

 ٤٥۴١. 279/9 دمتعملا .069/؟ ناهربلا :يف نييلوصألا دنع ضقنلا فيرعت :رظناو
 جاجحلا بيترت يف جاهنملا 1۷۷/١. ةدعلا 4١0. 4ص لوخنملا ."*5/؟ ىفصتسملا
 ةهزنلا عم ةضورلا ۳۳۸/١. يدمآلل ماكحإلا .550/؟ لوصفلا ماكحإ ١. 4ص يجابلل
 حرش ."60١ص يناجرجلل تافيرعتلا .500/# ةضورلا رصتخم حرش ."5“* ۲
 .151/4 بجاحلا عفر .ه۳٥ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .05/4 رينملا بكوكلا
 ٠١۸/٤. ريرحتلا ريسيت .۲۱۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .رهاظ أطخ وهو .«عنامب» لدب «عنام» أ :يف (۳)

 امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«عنامب» لدب ۲۱۸/۲ دضعلا حرش يف امك «عناملا أ :يف )٤(

 . (مدعلا لدب «مدعلفا أ :ىف ()
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 MO acl „, 47 )¥( و سا )١2( 8# ب
 . عِناَملا ريذدعت بجيو <« صاخو ُماَعَك

- 

 .ش : نم ةطقاس ؟صاخو ماعك» ةرابع قلد

 .«بجيوا# لدب «بجوو» ش : : يف )۲(

 ىلع ضقنلا دعب ةجح اهئاقب يفو «ةلعلا يف ًاحداق ضقنلا نوك يف نويلوصألا فلتخا (۳)

 حدقي ال ضقنلا نإ :لوألا لوقلا .اهنم ةسمخ ركذب بجاحلا نبا ىفتكاو «لاوقأ ةرشع

 وبأ يضاقلا لاق هبو .هب صخ اذإ ماعلاك «صخ ام ريغ يف ةجح نوكيو ءًاقلطم

 نممو :دمحأ مالك رهاظ وهو «ةلبانحلا رثكأ نع يكحملا وهو «باطخلا وبأو «ىلعي
 .ةيكلاملاو «ةيفنحلا رثكأ :هب لاق

 صيصختب هومسو «ًاضقن هتيمستب اوحمس ام مهنأ ريغ «رثكأ ةيفنحلا نع هترهشو
 .ةضقانملا وأ ءةلعلا

 - ًاضيأ ىلعي وبأ يضاقلا هلاقو «دماح نبا ةلبانحلا نم هراتخا .حدقي :يناثلا لوقلا

 ام ىلع هباحصأ رثكأو يعفاشلا بهذم وهو «- نالوق ةلأسملا يف ىلعي يبأل نوكيف

 ليلغلا ءافش يف يلازغلا لاق نكل «عماسملا فينشت حرشب ۳۲٤١/۳ عماوجلا عمج يف ٠

 نم ريثك لوق وهو 5٠. 4ص لوخنملا رظناو .صن اهيف هل فرعُي ال هنإ 45١: ص

 ةلعلا صيصخت :لاقو يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا ةيفنحلا نم هراتخاو «نيملكتملا

 .ثبعلاو هفسلاب ىلاعت هللا فصو دقف اهصيصختب لاق نمو :لاق .لطاب

 .ةصوصنملا يف حدقي الو ءطرش تاوف وأ عنامل الإ ةطبنتسملا يف حدقي :ثلاثلا لوقلا

 .ةهزنلا عم ٠٠٠/۲ ةضورلا يف ةمادق .نباو «455ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هراتخا

 مظعم بهذ» :لاقف «نييلوصألا مظعم نع ٠۳٤/۲ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هاكحو

 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو ۽ ««ةطبنتسملا ةلعلا لطبي ضقنلا نأ ىلإ نييلوصألا

 يف صيصختلا حاقي مل صنلاب تعب تتبث اذإ فصولا ةلع نأ نورثكألا معزو» ::"/ه

 . (هتيلع

 ةطبنتسملا يف همدعو «ةصوصنملا يف حدقلا وهو «ثلاثلا لوقلا سكع : عبارلا لوقلا

 عفر يف يكبسلا نبا ةطبنتسملا يف كلذب هديق .طرش تاوف وأ عنامل ناك اذإ الإ

 .راركتلا بجاحلا نبا مالك يف لصح كلذب دّيقي مل نإو ء1۹4۲ ١90/4 بجاحلا

 مل عطاقب ناك اذإ هنإف «ماع رهاظب ناك اذإ الإ ٍةصوصنملا يف حدقي :سماخلا لوقلا

 .ضرفلا فالخ وهو «فلختلا تبثي تبثي مل مكحلا لحمب ًاصاخ ناك اذإو «مكحلا فلختي

 اذإ اميف حدقيو ‹«طرش ءافتنا وأ عنامل فلختلا ناك اذإ اميف زوجيف ةطبنتسملا يف امأو

 راتخملاو» :رصتخملا يف انه لاق هنإف «بجاحلا نبا رايتخا وهو .امهنود فلختلا ناك

 نايبب الإ اهتيلع ت تبغت ال اهنأل ؛طرش مدع وأ «عنامب الإ زجي مل ةطبنتسم تناك نإ

 رهاظب ةصوصنم تناك نإو «ىضتقملا مدعل كلذ نكي مل اذإ مكحلا ءافتنال ءامهدحأ

 ها . ؟عناملا ريدقت بجيو «صاخو ماعك هصيصخت بجيف «ماع
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 نه و و راو واوا و واوا هاو او مامن هفاق ده دفاع عع هاف اقامه هاف اماه ام اها او و و واف ماو ناو. ثم مث. م.م ع ثوثوثدم ع. ع ف

 بهذملا اذه لصاحو» 7١94: - ۲۱۸/۲ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق =
 نظن مل الإو «هنيعب ملعلا بجي ةطبنتسملا يف نكل ءطرش مدع وأ عنام نم ذب ال هنأ

 .هريدقت ةيلعلا نط يف يفكيو ءبجي ال ةصوصنملا ىفو «ةيلعلا
 ها .«فلختلاب ةيلعلا لطبت ال نيتروصلا يفو

 .ةلقاعلاو ةارصملاك ءدعاوقلا نم ينثتسا ام وأ ءةصوصنملا يف عنملا :سداسلا لوقلا
 .ةلبانحلا نم ليعامسإ رخفلا هراتخا

 عيمج ىلع ضرتعيو «ءانثتسالا ليبس ىلع دري نأ الإ ًاقلطم حدقلا :عباسلا لوقلا
 همالك ىضتقاو موق نع Yo۸/o لوصحملا يف يزارلا رخفلا هاكح .ايارعلاك بهاذملا
 امأ .ةنونظم وأ ةمولعم ةلعلا تناك ءاوس «حدقي ال هنإ :موق لاق» :لاق ثيح مهتقفاوم
 ال اذه مث ءاهنامضب ذخاؤي ال ةيانج ىلع مدقي مل نم نأ ملعن انألف ؛ ةمولعملا
 ضقتني ال هنإف ؛معطلاب ليلمتا دف ءةنونظملا امأو .ةلقاعلا ىلع ةيدلا برضب ضقتني
 ةصخر ءانثتسالا ليبس ىلع تدرو اهنإف ءايارعلا ةلأسمب

 عيمج ىلع ًامزال ناك اذإ ءانثتسالا ليبس ىلع ضقنلا دورو ملعن امّنإ ان ملعاو
 ا «توقلاك ءللعلا عيمج ىلع ةمزال اهنإف «ايارعلا ةلأسم» :لثم بهاذملا
 .معطلاو «لاملاو

 ىلع دقعنا امل عامجإلا نأل ؛ةلعلا يف حدقي ال ءانثتسالا دروم دراولا نإ :انلق امنإو
 اهيلع ةدراو ايارعلا ةلأسمو «ءةعبرألا رومألا هذه دحأب الإ للعت ال ابرلا ةمرح نأ
 لثم يف حدقي ال ضقنلاو ءاهتحصب انعطق ٍةلع ىلع ةدراو ةلأسملا هذه تناكف ءاهتعبرأ
 .ةلعلا هذه

 .ها .«هنم زارتحالا ىلوألاو ءهيف اوفلتخا دقف ءظفللا يف هنع زارتحالا بجي له هنأ امأو
 .ها .«حصألا هنإ» :لوصحملا نم لصاحلا بحاص لاقو
 ةلعلا ءاوس ًاقلطم حدقي الف طرش دقف وأ ؛عنامل نوكي نأ الإ حدقي :نماثلا لوقلا
 .يدنهلاو ‹«يواضيبلا هراتخاو .ةطبنتسملا وأ ةصوصنملا

 يضاقلا هاكح .زاج الإو ءاهصيصخت زجي مل رظح َةَّلع تناك نإ : عساتلا لوقلا
 .ةلزتعملا ضعب نع ينالقابلا

 حصت ال : مهلوق كلذ ىلع مهلمحو» :_ ۲۷۹/۳ صيخلتلا نع ًآلقن - يضاقلا لاق
 یا كرت عم ةدابع ىلع مادقإلا حصيو ١ حيبق ىلع رارسإلا عم حيبق نع ةدابعلا

 .هأ

 وأ «ءانثتسالا ضرعم يف وأ ءطرش دقف وأ ءعنامل فلختلا ناك نإ :رشاعلا لوقلا
 يف يدمآلا مامإلا يأر وهو .حدق الإو «حدقي مل < «ليوأتلا لبقي ال امب ةصوصنم تناك
 = .ماكحإلا
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 ِنْيَليِلَدلا َنْيَب ٌعْمَج :اًضِيَأَو ءُصَّصَخُمْلا َلَطَبَل ءْتَلَطَب رَ :ائ
 .اَمِهرْيَغَو ِدْلَجْلاَو صاَصِقْلا لَك ُةَعِطاَقْلا ِتَلَطَبلَو

 ه2 و

 نأ ُنيَبَتَيَف طْرَش ُكاَمِتْنِإ “وأ ٌعِتاَم هيف ُمَرْلَي ُضْمَكلا» :َنْيَسُْحْلا وب
 ل

 و

 Y) ^ 2 أ

 . «ىّلوألا ّنِم ُهَّضيِقُ

 . فل ُعاَرَملا ُْمِجْرَيَو ِءِثِعاَبْلا َنِم َكِلَذ سي :اتلُ

)1( 

 قفز

)۳( 

 .401 2591/1 دمتعملا 1۳٤/۲. ناهربلا .۲۷۸/۳ صيخلتلا : ىف ةلأسملا قيقحت رظنا

 يلازغلل ليلغلا ءافش .85/5 ىفصتسملا .54ص عمللا .455 245١ ص ةرصبتلا

 - ۳۳۸/۳ يدمآلل ماكحإلا .588 - ۲۴۷/۰ لوصحملا 45٠. 4ص لوخنملا .۸٥٤ص

 رصتخم حرش .۳۹۹ص لوصفلا حيقنت حرش .ه١/١٤ يدرواملل يضاقلا بدأ ٠

 بجاحلا عفر ۹۲/١. جاهبإلا .ةهزنلا عم ٠٠٠٣/۲ رظانلا ةضور .600/# ةضورلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اهدعب امف ۳۸/١ رصتخملا نايب .اهدعب امف ۴6٤

 ريرحتلا ريسيت .۲۹۸/۲ يسخرسلا لوصأ .اهدعب امف ٠٤١/٤ لوسلا ةياهن .۳۲

 عم ۲۹۵/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .۲۷۸/۲ تومحرلا حتاوف ۱۷ 4

 رصتخم .اهدعب ام ٥۷/٤ رينملا بكوكلا حرش ۳۲٤/۳. عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح

 .1917  95١ص لوحفلا داشرإ .٤٤۱ص يلعبلا

 .(وأ» لدب «و» أ : یف

 .408 _ ٤٥١ 2598 ۔ ۲۹۳/۲ دمتعملا يف الماك يرصبلا نيسحلا ىبأ لوق رظنا

 يف انهو 2177ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠١/۴ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ بهذ

 مالك رهاظ وهو .هيف ةدئاف ال يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ىلإ ءرصتخملا

 .يواضيبلاو «يلازغلا

 نأل ؛يظفل ةلأسملا هذه يف فالخلا نإ» :198ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق

 «ةفرعملاب ترسف نإو «ضاقتنالا عم اهتيلع روصتي الف «ةبجوملاب ترسف نإ ةلعلا
 .ها .«بجاحلا نباو «يواضيبلاو «يلازغلا هحجر اذهو .ضاقتنالا عم اهتيلع روصتيف

 يف راجنلا نباو «عماسملا فينشت حرشب ۳۲۸/١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا بهذو

 يف يناكوشلاو ٠۳۲۹ - ۳۲۸/۳ فينشتلا يف يشكرزلاو ٦۲/٤ رينملا بكوكلا حرش

 .يونعم فالخلا نأ ىلإ مهريغو ۱۹۸ص لوحفلا داشرإ

 .541 ۔ ۳۳۹٣/۲ ىفصتسملا .457/ص يلازغلل ليلغلا ءافش .501/7 ناهربلا :رظناو

 - ۱۹٤/٤ بجاحلا عفر .۱۷۲ص بجاحلا نبال ىهتنملا .404 ۔ 5:04ص لوخنملا

 حرش .97/ جاهبإلا .۲۱۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .41/# رصتخملا نايب . 6

 فينشت .177ص لوصولا ةياغ .اهدعب امف ١48/4 لوسلا ةياهن .57/4 رينملا بكوكلا

 .۱۹۸ص لوحفلا داشرإ .۳۲۹ ۔ ۳۲۸/۳ عماسملا
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 ْرْشَم هاء محلا 0 ور .ةماب هنر هت دأب بجأو .مشلا مو شك زل زال

 .ةَداَهَّشلا ىفاي آل ٍضراَعُمْلِل َُقينإلا :ائلف .©"”رادإلا ليلو ٍراَْمالا ليل ضاعت :اولا

 . عضَلاب هِذَعَو «تاذلاب لفعل 1 َبيِجَأَو . ةيِْفَعْلاَك ُدْسْفَت :اوُناَت
 “نک «ِضْقَللا َعَم م "9ةطَبئَتْسُمْلا تخص م ْوَل :3 ٍةَصوُصْنَمْلا يف ذ ُرّوَجُمْلا

 ماوس ت ى
 رود هنأب َبيِجأَو .اًرَوَد َناَكَف 'اَهِتَّحِص َدْعَب الإ ْنَّمَحَت 6 ب كلَ عاملا ي و وول وح

 عطا ف 0

 ىَلَع فقري فلكل َدْنِع اًهِيَكِصِب ّنَّطلا َراَرْمِتْسِإ َّنأ : ُباَوَّصلاَو
 ِءاَطْعِإَك َنْوَد الف ةحصلا روُهُط ىَلَع رَ عاملا ُقَّقَحَتَو ءعْناَمل

 داع ٌمِناَم َنّيبَت ْنِإَف ءٌنظلا َفَقَوَت رخ َطْغُي ْمَل ْنِإق ورْقَمِل هلآ ٌنَطِب کت و
 .َلاَر ًالِإَو

> ۸ <. (Vf °27 (VD? e o hS 
 اطفاست دقف < ارتقا :اهليلد :اولاق ٠ دقو

 ل ٌماَع [ب/«] / ص اليل ةصوُصْنَمْلا :ةطْبنَتْسُمْلا يف ْرْوَجُملا ر

 .(موزل ال» لدب (موزلل ال ش : يف )01(

 .خسانلا وهس نم ءرهاظ فيرحت وهو .«رادهإلا» لدب «دادهإلا» أ :يف (0)
 بجاحلا عفر يف اهل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس «ةطبنتسملا» ةظفل (۳)

5/5 . 

 .«ناکل» لدب «تناكل» ش :ىف )٤(

  (e)(ريقفلا» لدب «ريقف» ش : ىف .

 . «نارتقا» لدب «ىنارتقا» أ : یف )0

 .خسانلا نم وهس هلعل ءرهاظ فيرحت وهو .«اطقاست» لدب «طقاستا شش : يف )¥(

 .رادهإلا ليلدو رابتعالا ليلد :يف كلذ باوج مدقت دق (۸)
 ىلع دضعلا حرش .197 .148/4 بجاحلا عفر .45 ٠٤۲/۳ رصتخملا نايب :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم فرب 2 ۲ رصتخملا

۰44 



 6 ه5 مه سمس سارع ترض Pr Tye ا يت مخ جاو م( ل Rf رول
 . هلوبق َبَجَو و ناك َنِإَو ءْملَسُمَف ءايعطف ناک نإ َبيِجأَو . لمي
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 و هل 2ے اى 70 فا ل 9
 طاَبْنَيْسالاَو ٌةَبَساَنَملاَو ٍقلِعب سيل ا ٌدِهاَظ مكحْلا ُتْلَخَت َبيِجَأَو

 كشلا نأ : ٌقيَقْحَتلاَو
 لر يل ٌبِحوُي نيلياتملا ٍدَحأ يف كَل ءا

 يعم ر 3 َبيِجْأَو 0 وأ ءاَرَوَد لاکو ى

3 

 هرم اَهيْوَك ٍروُهظ ىَلَع اَمُْهَو محلا توب ذأ «يزاملا ىَلَع فقري راما "اَهِيْوَكب ؛ّنّطلا َراَرْمَتْسإ َّنَأ :ٌقَحْلاَو
 ۳ حلا بلك عم ةةرضْفَمل َةَمكِحْلا د ٌدوجَو َوُهَو :رسكلا يفر ف 9 هم د ى

 ريَمَك صخ ريف ٌرِفاَسُملا :ِوِرْمَسي يِصاَعْلا يف 3 كلا لَم . لطي 7 : هاتخمْلا

 .«امكحت وأ» لدب «امكحت الإو» أ :يف )١(

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«اهنوكب» لدب «هنوكب» أ «لصألا يف (6)

 ۲۲٠۰/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .47/* رصتخملا نايبو 7/4

 ىلع دوعي ريمضلاف «هنوكب» :انلق اذإو .ةلعلا ىلع دوعي ريمضلاف ء«اهنوكب» :انلق اذإ

 .فصولا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٤۷/۳. رصتخملا نايبو ء١/1۹۸ بجاحلا عفر :رظناو

0 

 عرش نم  ةدوصقملا ةمكحلا دوجو وهو» :هلوقب رسكلا بجاحلا نبا خيشلا فرع (۳)

 ماكحإلا يف ّيدمآلا مامإلا اذه يف عبت دقو 21 اهنع مكحلا فلخت عم «- مكحلا

FF 

 ماكحإلا يف يدمآلا هب فّرَع امب رسكلا نييلدجلاو نييلوصألا نم نورثكألا فّعو

 _ :روسكملا ضقنلا رصتخملا يف انهو 2174ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۴/٠

 .ةرشابم رسكلا ثحبم دعب هيف ثحبلا يتأيسو .فاصوألا ضعب ضقن وهو

 مم١١



 رضحلا يف ةفاش ةعنصب ضرتعُْيف .ةمشملاب ةبساتملا نيبي مٹ ‹«ىصاعلا WV) < -؟ لانك 4 همو روک ت وإ كو 3-0 2

 .هلَع ُضْنَكلا درب ْمَلَو ءَةَمَسَمْلا ٍطاَبِضْنا رْسُعِل ؛ْرَمَلا :َهَلِْلا َّنَأ :انَ

 ٍةَمْكِحْلا ُرْدَك :اَنْلُق . دراو ُضْفَئلاَك ءاَعْطَق ٌةَرَبَتْعُمْلا ىه ُهَمْكِحْلا :اوُلاَق
 ٍلضألا ين ُهَّلِعْلاَو ءِضِراَعُمِل ُهَّلَعَلَو ."”ٌنوُْظَم ٍِضْقَنلا َّلَحَم يف ِةَيواَسُمْلا
 وأ ٍةَمْكِحْلا ٍرْدَك َدوُجُو اَنْرَدَق ْوَل ىح َمْطَقْلا ٌنَظلا ضِراَعُي الق ءاَعطَق ٌةَدوُجْوَم
 َلّْلُع ول امك ءاَهب نيا رح مک تبني نأ الإ ءَلَطْبَأ َدْعَب ْنِإَو ءاَعطَق '* رتكأ

 ول ُدَيْزَأ َةَمْكِحْلا َّنِإَف ءِناَوْدْعْلا ٍدْمَعْلا ٍلْثَمْلاِب ٌضَرَتغيَف ءِرْجَّزلا ٍةَمُكِحِب ُمطَقلا

 ماكحإلا .04/ يزارلل لوصحملا 5٠١. ص لوخنملا . ٤٦ص عمللا :رظنا =

 5١٠١/4. بجاحلا عفر .174١ص بجاحلا نبال ىهتنملا 5 #70 يدمآلل
 نايب .دعسلا ةيشاح عم 5594 «۲۲۲ 71١/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 حرش .۳۹۷ص يونسإلل لوصألا دئاوز ۲٠٤/٠. لوسلا ةياهن .48/# رصتخملا
 عمج ىلع يلحملا حرش .58/4 رينملا بكوكلا حرش .ه١٠/ ةضورلا رصتخم

 .۲۸۱/۲ تومحرلا

 ىلإ لام دقو «ةيلعلا لطبي ال ىنعملا اذهب رسكلا نإ :نييلوصألا نم ريثك عمج لاق )١(
 نبا خيشلا هراتخا امك «نيرثكألا نع هلقنو 0707/6 ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا اذه
 ءرصتخملا يف انه هراتخاو ءًاضيأ نيرثكألا نع هلقنو 2177 ص ىهتنملا يف بجاحلا
 نيدلا لالج هحجرو «ريسيتلا حرشب نبك 54/5 ريرحتلا يف مامهلا نبا هراتخاو

 ملسم يف روكشلادبع نبا هحجر امك «هراتخاو نيرثكألاو ةلبانحلا نع ٦۷/٤ ريئملا
 .تومحرلا حتاوف حرشب ۲۸/۲ توبثلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .44/# رصتخملا نايب 5١١/4. بجاحلا عفر :رظناو
 ."۹۷ص يونسإلل لوصألا دئاوز 7

 دجوي ملو «ةنيعملا ةمكحلا تدجو اذإ اهنأل ؛ةلعلا ىلع دراو ضقنلا نأ :مهدارم (۳)
 دوصقملا نإف ءاهتيعبتب ربتعملا فصولا اذكف «ةربتعم ريغ ةمكحلا كلت نأ ىلع مكحلا

 .ردجأ ةليسولاف ربتعي مل اذإ

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .49/“ رصتخملا نايب 5١١/4. بجاحلا عفر :رظنا
 ."88ص يونسإلل لوصألا دئاوز 7

 .خساتلا وهس نم هلعل ءرماظ فيرحت وهو .4«نونظم» لدب «نونضم» ش : يف )۳(

 .«َرَكأ» لدب «ديزأ» أ :يف (4)

٠١١ 



 . “نَا َّوْهَو ٌةَداَيِزَو وهب اصح اهب قل ٌمكُح تب ی» : لومي .ٌعِطُق

o 

 ال :ُراَمْخُمْلا .ٍفاَصْوألا ضْعَب ُضْفَن َوُهَو "روُسكَمْلا ضْفْنلا يِفَو

 َدْنِع ِةَفَّصلا ٌلوُهْجَم ٌعيِبَم : :ٍبِياَعْلا عْيَب يِف ٌيِعِفاَّشلا ِلْوَقَك 1/54 / . طبي

(01) 

(۲) 

 رف

(£) 

 .ش :نم ةطقاس «لتقلا وهو» ةملك

 ذئنيجف ‹ضقنلا ةروص يف اهردق نم رثكأ وأ ءةمكحلا ردق دوجوب انعطق نإ اننأ :ديري

 رخآ مكح تبثي نأ الإ ءاطقاست عطاقلا ضراع اذإ عطاقلا نأل ؛ةيلعلا لطبت نأ بجي
 ضرتعملا لاقف ءرجزلا ةمكحب اصاصق عطقلا بوجو لدتسملا للع ول امك ءاهب قيلأ

 هيلع ضقتناف «عطقلا هل عرشي ملو «مظعأ ناودعلا دمعلا لتقلا يف رجزلا دوصقم

 يف ديزأ تناك نإو «ضقنلا ةروص يف ةمكحلا :لوقي نأ ٍذئنيح لدتسمللف ءرجزلا

 بوجو وهو ءاهب قيلأ مكح ضقنلا ةروص يف اهعم تبث دق هنأ ريغ ليلعتلا لحم
 ام لاطبإو ديلا لاطبإ هب لصحي لتقلاو ؛ديلا لاطبإ هب لصحي عطقلا نإ ثيح . ءلتقلا
 .عطقلا نم ارجز دشأو قيلأ نوكيف ءاهادع

 ضقنلا ةروص يف ةمكحلا دوجو نأ ىري ۲٠٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا نأ ىلع

 ؛هيلإ تافتلا ال هنأ» :ةيعفاشلا ضعب نع ىكح دقف «هعوقو ريدقتبو «هعوقو عنتمي رمأ

 «هتردنو هئافخل ؛رسعو جرح هنم مزلي روصلا داحآ يف كلذ ةفرعم ىلإ لسوتلا نأل

 هذه طح بسانملا نم ناكف «ةيلجلا طباوضلا ةفرعم ىلإ لسوتلا يف هلثم مزلي الو

 يف مكحلا لامتحا ىلع ةلمتشملا ةيلجلا طباوضلا ىلإ سانلا درو .دهتجملا نع ةفلكلا

 .ها .«بلاغلا

 بجاحلا عفر .۲۲۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .506/# يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ريسيت ."98ص يونسإلل لوصألا دئاوز ٠١. 44/6 رصتخملا نايب ۴٤ 5١7.

 .۲۸۲/۲ تومحرلا حتاوف .71/4 ريرحتلا

 رخفلا ربع هبو .رسكلا الإ نوفرعي ال مهنإف «نويلدجلا هفرعي ال مسا :روسكملا ضقنلا

 نباو ءيونسإلا حرشب ٠/4 ٠ جاهنملا يف يواضيبلاو 2789/8 لوصحملا يف يزارلا

 .عماسملا فينشت حرشب ۳۳۷/۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا

 يف بجاحلا نباو ۳ ماكحإلا يف يدمآلا :نم لك روسكملا ضقنلا هامسو

 «ريسيتلا حرشب ۲۲/٤ ريرحتلا يف مامهلا نباو ءرصتخملا يف انهو 2175 ص ىهتنملا

 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ٦۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو

 عماسملا فينشت 5١15/54. بجاحلا عفر :رظناو .تومحرلا حتاوف حرشب ۲

 ةفخلاو

 -يونسإلاو ءرصتخملا يف انهو ء٤1۷ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا :حدقي ال هنأ راتخا

1۰0۲ 



 هأَرما َجّمَرَت وَر اًمِب ضَرَمْعيَف . ااَدْبَع َكْتْعِب» : لم :حِصَي اََ فَلا لاح دقاعلا

 اَعيِبم ِهِنْوَك ريا َمَدَع َنّيَب نق ٠ ءَضْفَن دلك ؛ٌعوُمْجَمْلا : : هَّلعْلا نأ :اَنَ
 . "'ضُقنلا َعْفَ هِرْكؤ ُدّرَجُم ديب الو صقل حِصَيَف مَدَعْلاَك َن

 ىلع يتم ل ُهَطاَرَيْشاَك هَدَّلِعْلا ءاَمِتْنال ؛مكُحْا ُءاَمِتنا َوُهَو :"9ُسْكَعْلا اَنَأَو

 ءافِتنإ : .ِهليِلَد ِءاَمِتْنِ دنع كحل ِءاَمِيْنال اوب ركحلا ٍليِلْعَت نم

 06 عِناَّصلا ىَلَع ٍليِلَّدلا ٍءاَمِتْنِإ نِ مرلي ال هال ؛ّنَظلا وأ ملل

0 

1: 
OA 

 نبا هبسنو «ريسيتلا حرشب ۲۲/٤ ريرحتلا يف مامهلا نباو ٦۳۹ص لوصألا دئاوز يف =
 يف يدمآلا لاقو «نيرثكألاو ةلبانحلا ىلإ ٩۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 .ها .«هلاطبإو هدر ىلع نورثكآلا» “/1١5: ماكحإلا

 نأ ىلع نيرثكألا نإ :يدمآلا لاقو» 1١5/5: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 هنأ ىلع رثكألا نأ ىلع قاحسإ وبأ خيشلا لقن دقف «كلذك سيلو .حدقي ال رسكلا
 ها .؟حداق

 ٠۷۳/۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا رايتخا وهو «حدقي هنإ :نييلوصألا ضعب لاقو

 حتاوف حرشب ۲۸۲/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا هراتخاو «عماسملا فينشت حرشب

 راجنلا نباو ۳۳۸/۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقن امك .رثكألل هبسنو «تومحرلا
 يبأ نع ۱۹۸ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو 258/5 رينملا بكوكلا حرش يف
 ىلإ يهتني هب لاغتشالاو «حيلم لاؤس وهو» :؛صخلملا» يف هلوق يزاريشلا قاحسإ

 هب ةلعلا داسفإو هتحص ىلع ملعلا لهأ رثكأ قفتا دقو .ةلعلا حيحصتو هقفلا نايب

 نم ةفئاط كلذ ركنأو .«هقفلا قيرط نم مازلإلاو «ىنعملا قيرط نم ضقنلا» هنومسيو
 .۷٠٠ص يزاريشلا قاحسإ يبأل لدجلا يف ةنوعملا :رظناو ها .«نييناسرخلا

 .أ :نم ةطقاس «ضْمَتلا َمْفَد ِهِرْكِذ ُدّرَجُم ُديِفَي آلَو» ةرابع )١(

 هسكعي ءىشلا سكع :لاقي .هلوأ ىلإ هرخآو .هرخآ ىلإ ءيشلا لوأ در :ةغللا يف سكعلا (۲)

 .(سكع :ةدام) ٠٠١٠/٤" برعلا ناسل :رظنا .هلوأ ىلع هرخآ در : سکعناف اسكع

 ىلع دضعلا حرش. .505/# يدمآلل ماكحإلا :يف حالطصالا يف هفيرعت :رظناو
 رينملا بكوكلا حرش 5١15/4. بجاحلا عفر .07/ رصتخملا نايب .۲۲۳/۲ رصتخملا

 .511/7 دونبلا رشن ."51/# عماسملا فينشت ٤.

 ءطقف هب ملعلا ءافتنا لب ءهسفن ىلع هؤافتنا ءيش ىلع ليلدلا ءافتنا نم مزلي ال :يأ (۳)
 .عناصلا ءافتنا عناصلا دوجو ىلع ليلدلا ءافتنا نم مزلي الف

 رصتخملا نايب .511/5 بجاحلا عفر .۲۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا
 .847 _ ۳٤۲/۳ عماسملا فينشت .۷۰ - 59/4 رينملا بكوكلا حرش .۲

0۳ 



 20 e م هاو 0000 58 و هَ .

 2 وجيا :ماقإلا د اَنْخُمَو .ُهُسْكَع اَهُْعِباَرَو " .هقطبلتسُمْلا ال ةّصوُصَْمْلا يف روج 1

 0١21ه نإ رر
 . عمي مل ْنِكَلَو ٌزوُجَي 1

 :لاوقأ ةعبرأ ىلإ رثكأف نيتلعب دحاولا مكحلا ليلعت ليلعت زاوج يف نويلوصألا فلتخا )١(

 ءدمحأ مامإلل بسنو .روهمجلا يأر وهو .ةلع نم رثكأب ليلعتلا زوجي :لوألا لوقلا
 ىلع اليلد امهنم ةدحاو نكت مل اذإ :باطخلا 7 «يرصبلا نيسحلا وبأ لاق هبو

 نع ليقع نبا هلقنو «راجنلا نباو «مامهلا نباو «بجاحلا نبا هراتخاو .لصألا مكح

 .نييلوصألا روهمج
 مامإ ىلإ هبسنو «ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا .ًاقلطم كلذ زوجي ال :يناثلا لوقلا

 هزيوجت ينيوجلا مامإلا يأرو .ةلزتعملا ضعبو يرعشألا ىلإ بسنو .ينيوجلا نيمرحلا
 نيدلا ىفص لاقو «هنع رصتخملا ىف انه بجاحلا نبا هلقن ام وهو .اعرش ال القع

 648/5 ناهربلا يف دوجوملا هنإف .يدمآلا لقن فالخب : ينعي .هنع رهشألا هنإ :يدنهلا
 عنتمم هنكلو «ةيلكلا حلاصملا ىلإ ًارظنو ًاغيوستو ًالقع ًاعنتمم سيل» :لاق ثيح
 .ها . «ًاعرش

 يضاقلا لوقلا اذه راتخاو .ةطبنتسملا نود ةصوصنملا يف زوجي :ثلاثلا لوقلا

 .يواضيبلاو «يزارلا رخفلاو «يلازغلاو «كروف نباو «ينالقابلا
 باتك يف رهاظ وغص اذه ىلإ يضاقللو» :5//879 ناهربلا يف ينيوجلا لاق

 .ها .«كروف نب ركب يبأ ذاتسألا رايتخا وهو ««بيرقتلا»

 مظعم هيلإ راص ام» :- ۲۸۱/۳ ينيوجلل صيخلتلا نع ًالقن - ينالقابلا يضاقلا لاقر

 يف - ةدرفنم تردق ول - اهنم ةدحاو لك لقتست للعب مكحلا توبث زوجي هنأ نيس
 .ها : ةمكحلا ءاس ءاضتقا

 نم ذخؤي امك «ةلع نم رثكأب مكحلا ليلعت ليلعت زاوج يف حيرص ينالقابلا يضاقلا يأر

 عانتما ركذ نأ دعب ٥۳۷/۲ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ نكلو «ةلأسملا هذه يف همالك
 يف رهاظ وغص اذه ىلإ يضاقللو» :لاق مكحل طابنتسالاب امهيلإ لصوتي نيتلع ضرف

 .ها .4(«بيرقتلا» باتك

 صيلخت» انيديأ نيب يذلاو هيف امب مكجن نأ انل سيلف ««بيرقتلا» باتك ىلع رثعُي ملو

 نع ناهربلا يف ينيوجلا ةياكحو ءاذه نع ئبني ام هيف سيلو «ينيوجلل «بيرقتلا
 لقن دقف .ةلأسملا يف ىضاقلا يأر نييعت يف تافالتخا اهنع تأشن ىنالقابلا ىضاقلا
 2757/9 لوصألا ىلإ لوصولا ىف ناهرب نباو ۳۹۲ص لوخنملا ىف ىلازغلا
 يف انهو 2178ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲٠۸/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو
 علاق كلذلو ؛دحاولا مكحلل للعلا ددعت زاوج ىري ال هنأ يضاقلا نع رصتخملا
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 تبي دراو ."7ٌُصاَصِقْلاَو ءُتَدَحْلا اهني ٍدِحاَو لكي ُتْبْنَي يْدَمْلاَ

 ؛َطِئاَعْلاَو َلْؤَبْلاَو ءَسْمَّللا ن ؛َعَقَو دقو ْعَقَي مل زی عل ول : :اَنَل

 كه و

 .ُلَْمْلا اَمُهْنِم ا 1

 ُرَحَآلا ىّقْبَيَو «ِصاَصَقْل ُلْثَك يِفَمْنَ َكَِدَِو ؛ ؛ ٌةَدُدَعَتُم ماكخألا : : ْمُهَلْوُق
 00 رام مر الإ اددَعَت ُبِجوُيَآل هيل دَحَأ ىّ ِءْيَّلا ُةَفاَضِإ : اَنْ . يكمل

(1) 

 قفز

(۳) 

(€) 

 . دلو اًهّنأل ؛ لوألا ُددَعَت عمال َعتَتْمإ ول : اًضِيَأَو . ٍطْئاَمْلا ْثَدَحِل لوبا ث ك

 .«تفرع امك فلتخم ىضاقلا نع لقنلا نكلو» :184١ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا
 1 ٠ ها

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هاكح .ةصوصنملا نود ةطبنتسملا يف زوجي : عبارلا لوقلا

 راجنلا نبا اهركذ ىرخأ لاوقأ كانهو بيرغ لوق وهو .رصتخملا ييف انهو .ء١۱۷ص

 ةلأسملا يف ليصفت ۷١٤ص ةدوسملا يفو ءال4 - ۷١/١ رينملا بكوكلا حرش يف

  ه4١ص ليلغلا ءافش يف ةلأسملا هذه يف اعسوم اثحب يلازغلل نأ امك «ةلبانحلل
 ما عماوجلا عمج ج يف لاق ثيح .ًاضيأ القع عنتمم هنأ ينكبسلا جاتلا ىريو . ل5

 نم لاحملا موزلل ؛اقلطم القع هعانتماب عطقلا : : حيحصلاو» : عماسملا فينشت حرشب

 يف تاحفص تس نع ديزي امب يأرلا اذه نع عفادو ؛«نيضيقنلا نيب عمجلاك هعوقو
 .؟587 ۔ ۲٤۸/٤ بجاحلا عفر

 ىفصتسملا .۲۹۷/۲ دمتعملا .ه١٤ ٥۳۷/۲ ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو
 لوصحملا .557/؟ لوصألا ىلإ لوصولا ۳۹١. - ۳۹۲ص لوخنملا ."4# 5

 دضعلا حرش .508/ يدمآلل ماكحإلا .1*5//؟ ةهزنلا. عم ةضورلا .اهدعب امف ٥
 .1١؟4/ جاهبإلا .118/5 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۲۲٤/۲ رصتخملا ىلع
 دئاوز .۲۸۲/۲ تومحرلا حتاوف .ل1/4 رينملا بكوكلا حرش .417ص ةدوسملا
 .١١5ص ريرحتلا ريسيت ."0١9ص لوصألا

 ءبصنلاب . حص ةمالع هيلعو «حتفلاو مضلاب .ٌصاصقلاو ءّصاصقلا : لصألا :يف

 .ءادتبالا ىلع عفرلابو .بوصنملا نإ مسا ىلع فوطعم
 فوطعم «بصنلاب . حص ةمالع هيلعو «حتفلاو مضلاب .ةدرلاو ءًةدرلا :لصألا :يف

 .ءادتبالا ىلع عفرلابو .بوصنملا نإ مسا ىلع
 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .۲۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٥۳/۳ رصتخملا نايبو 259١/4 بجاحلا

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(ْثَدَح ُةَرَياَغُم» لدب ؛ٌتَدَح ُهْوْياَمَت١ :لصألا :يف

 .۲۲۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۳/۳ رصتخملا نايبو 0572/4 بجاحلا

 مه١١
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 ىَنْعَم َّنأل ؛ةَّلِقَتْسُم َرْيَغ َةَّلِقَعْسُم ٍةَدِحاَو لك تاكل َراَج ول 0

 أب [ب/۸] / َبيجأَو . تضَقاََت ْثَدَّدَعَت اد اهب مكحلا ٌتوُبُ هلفتس
 القيس 1

 . دَعَا يف ضا دَ ْتلَقَتْسا ِتَدَرَمْلا اَذِإ مَن 0 ىّنعُم

 ُنوُكَي َّلَحَمْلا َّنأل ؛ ؛ ِنْيَضيِقَتلا ُمِزْلَتْسَيَف ؛ِنآلْنِمْلا َعَمَتْجال راج ْوَل :اوُلاَق

 ٍللِعْلا يِف :انْلُق .لصاَحْلا ُليِصْسَت بيتزلا يِفَو نتن ريع ايش

 . الق نيَليلَّدلا لولم ام ا ءَةّئلْقَعْلا

 ْنِم َّنأل ؛ حيِجْرّتلاب ابولا ةع يِف 5 ُهمَِألا قلعت امل اَمَل َراَج ْوَل :اوُناَق

 لَو «حيِجْرَتلِل آل ءٍلاطْبِإِلِل اوُصرَعَت مهن َبيِجْأَو .ٍلالْفِتْسالا ُةَّكِص ترور

 : يِضاَقْلا . ءاَرْجَأ اَهّنْعَج مَ الإ اَنْ َِّلِعْلا ٍداَحَّنإ ىَلَع "عاج والت

 كحل عفَرِل ؛ةيِيْرَجْا مرات ُهَطَبْتَتْسُمْلا اّمأَو ءَةَصوُصْنَمْلا ىِف 5 دعب ال

 لاحم ىف يف ُمكحْلا تبي تبني ئاب َبيِجَأَو .7(ًةَصوْصْنَم ْثَعَجَر گلاب تكي ء ناق
 أ ١

 هضرتعا كلذل ها .«قلق هترابع يفو» 7١/54: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق رک (1
 نباو ءدضعلاو ءيناهفصألا نيدلا سمشو «يجنخلا مامإلاك «نيحراشلا ضعب
 لصاحلا ليصحت الو ءةيعملاب هل صاصتخا ال ِنْيَلْئِمْلا نيب ب عمجلا نأب : يكبسلا

 ءنّيعم دحاو يف لكلا ريثأت ناك نإف ءابيترت وأ ءاعم ناتلعلا تلصح ول ذإ ؛بيترتلاب

 .نيلثملا عامتجا مزل هريغ يف ناك نإو « لصاحلا ليصحت ناك

 ؛رظن هیفو» : لاق ثيح ٥۷/۳ رصتخملا نايب يف يناهفصألا نيدلا سمش م خيشلا هفيزو

 ناك ءًاعم اتلصح اذإ نيتلعلا نأل ؛رهاظ بيترتلاب لصاحلا ليصحت صاصتخا نأل
 ليصحت نأل ؛امهنم دحاو لعف يف لصاحلا ليصحت روصتي الف .ًاعم ًاضيأ امهلعف
 .ىرخأ ةرم هلوصح دعب ءيش لصح اذإ روصتي امنإ لصاحلا

 ًامزلتسم بيترتلا ناك امل هنأ الإ «ةيعملاب هل صاصتخا ال نأو «نيلثملا عامتجا امأو

 يف ضرعتي مل «نيلثملا عامتجا نم ًاداسف رهظأ لصاحلا ليصحتو «لصاحلا ليصحتل
 .ها .«هنم ًاداسف رهظأ وه امل همازلتسا نيب لب «نيلثملا عامتجال بيترتلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟7/54"5 بجاحلا عفر .هال/# رصتخملا نايب :رظناو

 .دعسلا ةيشاح عم 1 ۲۲١

 . عامجإللف» لدب «ٌعامجإلاف» أ :يف (۲)

 .(َدْعُب ال» لدب دعي الأ :يف (۳)

 -ليلعت ٌرّوجي هنأب حيرصو حضاو هيأرو .ةلأسملا هذه يف يضاقلا يأر يف قيقحتلا قبس )٤(

oa 



 . طبس اَهِداَرْفإ

 ىَواَسَتَي ُدَقَف .ٌةَّيِمْهَو ٌةَطَبْئَتْسُمْلاَو ٌةَّيِعطَف ةصوصْنَمْلا :سكاعلا

 .ٌحِضاَو ُهَباَوَجَو .ٌناكْمِإلا

 ايتن نک ل وَ حبلا ىو ءىَوْضُمْلا ُةَياَهّنلا هَ :"0َلاَقَو ُماَمِإلا

 َعَقَو ْوَلَو . . حِضاَو ُهَناَكْمِإ ل ؛اًردات رر ةَداَع فول اَعْدَش

 رے
 .مدقن اميف ف ماكخألا دعت ىَعّذا

 .قيقحتلا ىلع هل لوقب سيل «هنع انه بجاحلا نبا هركذ امو «ةلع نم رثكأب مكحلا =

 51١. ۲۲۰/۲ بجاحلا عفر 2587 - ۲۸۱/۳ صیخلتلا : رظنا

 .(طبنتستف» لدب («طبنتسيفا أ :يف )١(

 عفر يفو «هتبثأ امك 755/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «ش ءأ .لصألا :يف (0

 ....مامإلا لاقو» : ٦1/۳ رصتخملا نايبو .؟55475/5 بجاحلا

 يف باوصلا لاجعتسا الإ بلاطلا ىبأ نإو» :048 _ ٥٤٤/١ ناهربلا يف مامإلا ةرابع (۳)

 ىلإ ءاهتنالا لبق هيف عطاقلا ليلدلاو .دحاو مكحل نيتلع عانتماب قئيلف ءةلأسملا هذه

 فالتخاو ءراظنلا رظن لاطو ءانكمم ناك ول كلذ نأ .«لالدتسالا رارسأ نع ةثحابملا

 ةلع يف نوعزانتي اهيف نوفلتخملاو الإ ةلأسم تقفتا امو «لئاسملا يف رابتعالا كلاسم

 ىلع لوقن ام هل حضتا اهرداصمو ةعيرشلا دراوم ربدت نمو «مكحلا يف مهعزانت مكحلا

 .برق
 قافتاب لئاسملا رئاس نيب نم ةصتخم اهنأ ىعدا نمو ءابرلا ةلأسم :كلذ ةلثمأ نمف

 يف بيرتسي ال فصنملاو .ماهبإ ىلع ّرمألا لاحأ دقف ءاهيف ةلعلا داحتا ىلع عامجإلا

 .لئاسملا نم اهريغ يف مهضوخك ابرلا ةلأسم يف راظنلا ضوخ نأ

 ىلإ دنتسم عامجإلاو «هيلع اعمجم كلذ ناكو «قيقرلا تحت ِةَقَتْعُملل رايخلا تبث املو
 يف مهفالتخا أشنمو ءرحلا تحت ةقّتعملل رايخلا تابثإ يف ءاملعلا فلتخا مث «ثيدحلا

 ةفينح وبأ لتعاف «قيقرلا تحت ةقّتعملا قح يف رايخلا ليلعت يف مهفالتخا نم كلذ

 .رحلا تحت ةقّتعملا قح يف يرجي كلذ نأ معزو ءاهّسفن تكلم 'اهنأب ؛هللا همحر

 .هباحصأ هررحي ام ىلع رارضلاب لتعاو «ليلعتلا اذه هللا همحر يعفاشلا لطبأو
 .اهنع رظانلا ثحبي ةلأسم لك ىف ءاتفإلا كلذكو

 ءاغيوستو القع اعنتمم سيل نيتلعب دحاولا مكحلا ليلعت :هبنتلا اذه دعب لوقن نحنو
 لقعلا قيرط نم هناكمإ نأ كلذ ةيآو ءاعرش عنتمم هنكلو «ةيلكلا حلاصملا ىلإ ارظنو

 ءردانلا مكح ىلع هعوقو عنتمي ناك امل اعرش اتباث اذه ناك ولف ءروهظلا ةياهن يف

 -مل نإو «ةلأسملا هذه عوقو قفتي مل اذإف ؛روهدلا رورم ىلع عقي نأ دب ال ردانلاو
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 . لع ٍةَدِحاَو ك : ُراَْخُمْلاَف ءْتَعَمَتما اَذِإ :عوقولاب (9هوُلِئاَقْلا
 . اًهنْيَعِب آل ٌةَدِحاَو هلع : َليِقَو . زج :َليِقَو

 نرالا .ةَدِحاَو ُهَلعْلا تاک وأ اج ْتَناَحَل لع 00ج “کت ْمَلْوَل : ا
 هَ

 .ةلِدألا ٌعاَمِتْجإ َعَتتْمآل : اًضيأَو ءمُكَحّنلِل ينا . ٍلالُفَتْسالا ٍِتوُبتِل ؛ ٌَلِطاَب

 ًاعنتمم سیلو | اعرش عنتمم كلذ نأ حابصإلا قلفك حال بلاط هبلط ىلإ فوشتي =
 .؟نفلا اذه يف ىدعتت ال ةياهنلا هذهو .حلاصملا نع ًاديعب الو «ًالقع

 وه هتبثأ امو اقل لاب ۲٤٤/٤ بجاحلا عفر يف امك «نولئاقلاو» ش :يف (1)

 .۲۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٦۲/۴ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 يف يونسإلاو ءرصتخملا يف انهو ء١۷٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا رايتخا وهو (؟)

 راجنلا نباو ءريسيتلا حرشب 74/4 ريرحتلا يف مامهلا نباو «"١4ص لوصألا دئاوز
 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ءرثكألل هبسنو ۷١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف

 .تومحرلا حتاوف حرشب ۲

 حرش .۲۳۳/۳ عماسملا فينشت .5/# رصتخملا نايب .154/5 بجاحلا عفر :رظناو
 .اله/4 رينملا یو حرش ۲۳/٤. ريرحتلا ريسيت .۲۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .۳۹۱/۳ لوصألا دئاوز

 هاكحو «يلبنحلا ليقع نبا ىلإ لوقلا اذه 75/5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا بسن (۳)
 ۲۸/٤ ريرحتلا يف مامهلا نباو ءرصتخملا يف انهو 2175 ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا
 .تومحرلا حتاوف شب Y/1۸1 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو «ريسيتلا حرشب

 حرش .۲۳۳/۳ عماسملا فينشت .57/# رصتخملا نايب .154/4 بجاحلا عفر :رظناو
 ۷٦/٤. رينملا بكوكلا حرش .77/4 ريرحتلا ريسيت .۲۲۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 ."91/ لوصألا دئاوز

 يف بجاحلا نبا هاكحو ۲۸٦/١ تومحرلا حتاوف يف يراصنألا لوقلا اذه راتخا . (6)

 نيرخأتملا نم يوالحملا خيشلا هحجرو «هريغو < لا يف انهو 2178 ص ىهتنملا

 .۲۰۲ص لوصولا ليهست هباتك يف

 حرش .۲۳۳/۳ عماسملا فينشت .57/# رصتخملا نايب ۲٤٤/٤. بجاحلا عفر :رظناو
 .,75/4 رينملا بكوكلا حرش .77/4 ريرحتلا ريسيت .۲۲۷/۲ رصتخملا .ىلع دضعلا
 .۳۹۱/۳ لوصألا دئاوز

 .«ْنكَت» لدب (ْنُكَيا ش * :ىف ()

 بجاحلا عفر يف امك .هةدحاو» ةدايزب .؛ًةلع ةدحاو لك نكت مل ول» أ را كف

 .۲۲۷/۲ دضعلا حرشو ٤

 .«لوألاو» لدب «لوألاف» أ :يف (۷)
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 20 كتف ٠ هيرا وأ ُمُكَحَل مِرَل َكِلَذَك نكت ْمَلْوَل : اقيم أل لالا

 و . ؟9ثعاَبْلا َْعَمب ةَّلِعِب ريم ايِلْعَت ُراَوَج : ُراَتْخُمْلاَو

Fr ٤ 

 رثؤي دقو «خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .؟عمتجال» لدب «عمتجا ال» أ :يف
 .ىنعملا ىلع
 عمتجلإل راج ؤل» :هلوق يف نيتلعب ليلعتلا نم نيعناملل يناثلا ليلدلا يف مدقت دقو
 ِبيِتْرَّلا يِفَر ءِنْعَتْسُم ريغ اًينْمَتْسُم ُنوكَي ُلَحَمْلا ّنأل ؛ ؛ ِنْيَضِيِقَّتلا ْمِرلَتْسَيْف ؛ٍنالْنِملا
 .ها .«ٍلِصاَحْلا ٌُليِصْحَت

 . ؛هنأب» ةدايزب .«تبث هنأب» أ :ىف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 0747/4 بجاحلا عفر يف امك ؛ْنُكَيا ش ءأ :يف
 .58/# رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو ۳۲ . 

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2747/4 بجاحلا عفر يف امك ُنّيَعَتَيَفا ش ءأ :يف
 .58/# رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو ۳. 

 .يدمآلا هراتخاو .دحاو ىنعمب ةدحاو ةلعب نيمكح ليلعت زاوج يف نويلوصألا فلتخا
 .امهريغو بجاحلا نباو

 ةلع نوكت نأ ةيعرشلا ةدحاولا ةلعلا يف اوفلتخا» /7١١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 ىنعمب تناك نإ امأو ...ثعابلا وأ «ةرامألا ىنعمب امإ ةلعلا نأل كلذو ؛هزاوج :راتخملاو
 يأ «نيفلتخم نيمكح ىلع عرشلل اثعاب دحاولا فصولا نوكي نأ ًاضيأ عنتمي الف «ثعابلا
 عيبلاب فرصتلا كلذكو ءدحلا بوجوو «ميرحتلل رمخلا برش ةبسانمك كلذو .امهل ابسانم
 .ها .«هموزلو عيبلا ةحصل بسانم هنإف ؛ ؛يئرملا لحملا يف لهألا نم

 حرش ۲۸۷/٤. بجاحلا عفر .55/ رصتخملا نايب ۲٠٠/۳. يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 حرش .5/4 رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 فينشت .45١ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۲٤۷/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 ٠٤١/۲. دونبلا رشن .۲۳۳/۳ عماسملا
 .ها .«افالخ هيف فرعن ال امم كلذو» :لاقو ۲٠١/۳١ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا
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 . ِنْيَمِلَتْحُم ريمكحل ج جاو فصَو ٍةَبَساَتُم يف َدْعُب آل :انل

 هنأ َبيِجَأَو .اًهَلَّصَح امه مھ دَحَأ َّنل ؛ٍلِصاَحْلا ٌليصخت م : اوُناَق

 .امهب لص ل وأ :ىَرْخأ © خت نإ

 ُمُكُحْلا تبل ٺَرُخأَت ْوَل :ائَ .ٍلضألا مح ْنَع أَن الأ :اَهْئِمَو
 رشا - ُفيرْغَتف رام رد او .ثعاَب رْيَغِب 0 .َيد . هک رگ 0 ەچ

 ىلإ ريسي عمج بهذو» ۷۷/٤: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو .«نوليلق =

 .ها .«لصاحلا ليصحت نم هيف امل :اولاق كلذ نم عنملا

 حرش ۲۸۷/٤. بجاحلا عفر .55/# رصتخملا نايب /5١١. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 حرش .5/4 رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 فينشت ١510. ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۲٤۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ٠٤١/١. دونبلا رشن .۲۳۳/۳ عماسملا

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«فصو» لدب «لعف» أ :يف )١(

 .أ :نم ةطقاس «مزلي» ةظفل (۲)
 ىلع دضعلا حرشو ۲۹٠/٤ بجاحلا عفر يف امك «لصخت نأ امإ» ش ءأ :ةرابع (۳)

 .55/# رصتخملا نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .۲۲۸/۲ رصتخملا

 مآ «هثعابلا» ب ترسفأ ءاوس .لصألا مكح نع رخأتت الأ «لصألا ةلع طورش نمو (4)
 هباصأ اميف لاقي امك «لصألا مكح توبث نع ارخأتم اهتوبث نوكي ال : يأ «فّرعملا»

 قرع نوك عنتميف وباَعَْلَك ًاسجن نوكيف « سجن ناويح قرع هباصأ :- بلكلا قرع

 «هتساجنب مكحلا دعب لصحي امنإ هراذقتسا نإف .رذقتسم هنأل :لاقيف ءًاسجن بلكلا

 .باهولادبع يضاقلا لاق امك قارعلا لهأ نم مهو .طرشلا اذه يف موق فلاخ دقو

 رصتخملا نايب .۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۱۳/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 حرش .48١ص يلعبلا رصتخم ۴٠/٤. ريرحتلا ريسيت 59١0/4. بجاحلا عفر .58/*

 .۲۸۹/۲ تومحرلا حتاوف ۷٩4/٤. رينملا بكوكلا
 وه هتبثأ امو .«ترذق» لدب «رّدق» ۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ءش ءأ :يف (ه)

 ۲۹۰/٤: بجاحلا , فرو ٦۸/۳ رصتخملا نایب يف امل قفاوملا

 يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ٍفّدعملا ثفيرعتفا لدب «ٍفّدعملل ٌفيرعتف» ش أ :ىف (5)

 .۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2740/4 بجاحلا عفرو «58/6 رصتخملا نایب
 .«مكح» ةدايزب .«لاطبإلاب لصألا مكح ىلع عجرت ال نأ اهنمو» ش :ةرابع (۷)

 -ىتح لاطبإب هنم تطبنُتسا يذلا لصألا مكح ىلع عجرت الأ :ًاضيأ ةلعلا طورش نمو (۸)
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 عملا يف لَو : ايقَو .”لضألا يف ضراَعُمب ٌةطَمْتَتَس 4 ٌنوكَت اأو

 قرف . د مما << . 1”
 ضراعملا حر عم 8 تو

(1) 

(۲) 

 فريف

 لصألا نأل كلذو ؛ًادساف كلذ ناك كلذ ىلإ يدؤت تناكو صنب تطبنّتسا ولو
 هلصأ لطبأ ول ذإ ؛هّلصأ لطبي ال عرفلاو «هعرف اهنأل ؛اهل لاطبإ هل اهلاطيإف ءاهتشنم

 ةميق جارخإل ٌروجم هنإف ءريقفلا ةجاح عفدب ؛ةاكزلا ىف ةاشلا بوجو ةيفنحلا ليلعتك

 .اهبوجو مدع ىلإ ضفم وهو < ءاهتميق نيبو اهنيب كلذ ىلع ُرّيختيف ءةاشلا
 حرش ۲۹۱/٤. بجاحلا عفر .59/5 رصتخملا نايب .؟5١/“ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .۳۹۳ص لوصألا دئاوز .158/5 يسخرسلا لوصأ .۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 . ۹١٤۱ص يلعبلا رصتخم ۲۳٤/۳. عماسملا فينشت 8١. ۔ ۸۰/٤ رينملا بكوكلا حرش
 81١/4. ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲٤۸/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 .۲۸۹/۲ تومحرلا حتاوف

 يف دوجوم فانم ضراعمب ةضراعم نوكت ال نأ ةطبنتسم تن تناك اذإ ةلعلا يف طرتشي

 نافصو لصألا يف ناك ىتم هنأل ؛عرفلا يف ًادوجوم سيلو «ةيلعلل حلاص .لصألا
 الإ ةلع امهدحأ لعجُي نأ حلصي مل ءرخآلا ضيقن امهنم دحاو لك يضتقي نايفانتم

 لبق ةينلاب ىدأتيف «نيعم موص :ضرفلا موص يف يفنحلا لوقي نأ :كلذ لاثم .حجرمب
 .لفنلاك لاوزلا

 .ةلوهسلا ىلع ىنبي الو «هيف طاتحيف «ضرف موص :هل لاقيف
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .591/4 بجاحلا عفر *#/7١. رصتخملا نايب :رظنا

 رينملا بكوكلا حرش .٤۳۹ص لوصألا دئاوز .159/5 يسخرسلا لوصأ ۲. 
 عم فك عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 60411/١. يدرواملل يضاقلا بدأ .A4/ئ

 .۲۹۰/۲ تومحرلا حتاوف ١/٤". ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح

 تابثإ نم دوصقملا نأل كلذو ؛ ضراعم فصو عرفلا يف نوكي ال نأ : ًاضيأ طرتشي
 تبثي مل رخآ فصوب عرفلا يف تضروع اذإف ءعرفلا يف ف مكحلا توبث لصألا 5 ةلع
 رخ لصأب اهفحلي فان ضرامم نإ ثيح نم هأل ؛مكحلا

 لسغك «هثيلثت نيلوقلا حصأ ىلع نسيف ءءوضولا يف نكر :سأرلا حسم يف هلاثم
 .نيفخلا ىلع حسملاك هثيلثت نسي الف ‹«حسم : :هلوقب مصخلا ضراعيف «هجولا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ 5/5 بجاحلا عفر و رصتخملا نايب :رظنا

 ةيشاح عم ٠٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .٤۳۹ص لوصألا دئاوز 5
 .ينانبلا

 نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو «ضراعملا حيجرت» لدب «حيجرتلا» أ ءلصألا :يف
 .۲۲۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۲/۲ بجاحلا عفر .1۷/۳ رصتخملا
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 . "7لصَكلا ىَلَع - ٌةَداَيِز هب 0 هلا َنَّمضَتَ 2 >- 2 0 . "0اًعاَمْجِإ (N) وأ اًصَن َفِلاَخَت

 0000 د امنإ : ليقو تلا ضعي يقو «فنصملا ةخسن هذهو 7« يفراغملا حيجرت

 ىلع ءاعيمج عرفلاو لصألا يف وأ ءلصألا يف ضراعمب ةطبنتسملا ضراعُت ال

 .ها . ؟«ضراعملا حيجرت «نيبهذملا فالتخا

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«وأ» لدب ار أ : يف

 . ١ .سايقلا نم ىلوأ امهنأل ؛ًاعامجإ وأ ًاصن فلاخت ال نأ :اهطورش نمو

 اهيلو نذإ ريغب اهحاكن حصيف ءاهعضبل ةكلام ةأرملا :يفنحلا لوق صنلا ةفلاخم لاثم

 .اهتعلس عیب ىلع اسايق
 نذإ ريغب اهسفن تحكن ةأرما اميأ» :مالسلاو ةالصلا ىلع هلوق صن ةفلاخم ةلع هذهف

 .«لطاب «لطاب .«لطاب اهحاكتف اهيلو

 عماجب بوجولا مدع يف هموص ىلع رفاسملا ةالص سايق :عامجإلا ةفلاخم لاثمو

 .عامجإلل ةفلاخم ةلع هذهف «ةقشملل بجوملا رفسلا

 ۲۹٤/٤. بجاحلا عفر .ا1/# رصتخملا نايب ٠٤١/١. يدرواملل يضاقلا بدأ :رظنا

 عمج ىلع يلحملا حرش .158١ص يلعبلا رصتخم .۲۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .189/؟ تومحرلا حتاوف ۳۲/٤. ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ٠١٠/۲ عماوجلا

 .48/4 رينملا بكوكلا حرش

 ىلع طابنتسالا ديزيو فصو ةيلع ىلع الاد صنلا نوكي نأب صنلا ىلع ةدايز :يأ

 :؟5١/* ماكحإلا يف يدمآلا لاقو «كلذ قلطأ نم مهنم مث ءًاديق فصولا كلذ

 ىضتقمل ةيفانم ةدايزلا تناك ول كلذ حصي امنإو «صنلا ىلع ةدايز نمضتت ال نأو»

 .ها .؟صنلا

 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هراتخاو .رضي مل اهدوجو نأل ؛عنام الف ءهفانت مل نإف

 رينملا بكوكلا حرش يف ام ىلع يوامربلا هراتخاو «عماسملا فينشت حرشب ۳

.AV/f 

 .«كلذك سيلو ءًاخسن صنلا ىلع ةدايزلا تناك ول لوألا هجتي امنإ» :يدنهلا لاقو

 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاق .ةيفنحلا لوق وه اخسن صنلا ىلع ةدايزلا رابتعاو

 ىلع ةدايز ةطبنتسملا ةلعلا بجوت ال نأ  ةلعلا طورش نم يأ  اهنمو» : ۳

 ها .«خسن هنأل اندنع ًافلاخم وأ ناك ًاديقم ءًاقلطم صنلا

 حرش .؟98/4 بجاحلا عفر .۷۱/۳ رصتخملا نايب .۲۱۹/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 عم ٠٠۲ ۔ ۲۹۱/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .5 رصتخملا ىلع دضعلا

 رينملا بكوكلا حرش .۲۸۹/۲ تومحرلا حتاوف ۳۳/٤. ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح

 AN عماسملا فينشت . 5
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 اهيل َنوُكَيالَأَو . "اًئِعْرَش اًهّْلِيِلَد َنوُكَي ْنَأَو ُهاَضَتْقُم ْتَفاَن ْنِإ : يقو

 ٩ 4«ماعَطلاب م َءاَعّلعلا 6 اوُعيبت ل : لم هصوّصخب 3 وأ ِهِموُمَعِ عْرَمْلا مح ًالواَتَتُم

(01) 

() 

(۳) 

(4) 

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هبثأ امو .«ليقو» لدب (َدِّيُمو» لصألا :يف
 نبا لاق ۳ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .598/4 بجاحلا عفر ۷٠/۳. رصتخملا
 .«ليقو» عضوم (َدّمقوا :خسنلا ضعب يفوا : : ۲۹٩/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا

 .ها .«(۲۱۹/۳ ماكحإلا) .يدمآلا وه ديقملاو

 كلذ حصي امنإو «صنلا ىلع ةدايز نمضتت ال نأو» :؟١/# ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .«صنلا ىضتقمل ةيفانم ةدايزلا تناك ول نأ

 مزلل يعرش ريغ ناک ول اهليلد نأل كلذ ؛ًايعرش اهليلد نوكي نأ :ًاضيأ اهطورش نمو

 .ًايعرش سايقلا نوكي ال نأ

 حرش ۳۲ رصتخملا نایب 4 بجاحلا عفر ۳ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 . ١٤٠ص يلعبلا رصتخم .4 رينملا بكوكلا حرش .۲۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .(اوعيبت ال»' لدب (عبت ال» ش : : يف

 .ةغيصلا هذهب بتكلا نم ءيش يف وه سيلا :785ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 عمسأ تنك» :لاق هللادبع نب رمعم نع ملسم هاور ام :كلذ ىلإ تيأر ام برقأو
 .ها.«ريعشلا ذئموي انماعط ناكو :لاق «لثمب ًالثم ماعطلاب ماعطلا» :لوقي دلك يبنلا
 دح «لثمب ًالثم ماعطلا عيب باب «ةاقاسملا باتك يف هجرخأ اذه ملسم ثيدحو

 .ةصق هيفو . ۳ (97) |
 . لك هدنسم یف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ربلا ىلع ًاسايق يوبر حافتلا :انلق ولف «معطلا ةلع ىلع لاد هنإف «مومعلل لاثم اذه
 مكحب حافتلا لوانتي صنلا نأل ؛حصي مل .ثيدحلا اذهل ةلع هنإف ؛معطلا عماجب
 اعرف حافتلاو الصأ ربلا لعجب مكحي دق هنإ مث ‹سايقلا ىلإ جاتحي الف .مومعلا

 .سكعلا نم ىلوأب وه سيلو
 رصتخملا نايب .198/4 بجاحلا عفر .۲۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا
 ال عماسملا فينشت . 76 طيحملا رحبلا Av رينملا بكوكلا حرش هاف

 «اضوتف (رطفأف) ءاق» :ِهلي هللا لوسر نأ ءادردلا يبأ نع ةحلط يبأ نب نادعم نع
 .«هءوضو هل تببص انأ .قدص :لاقف ءهل كلذ تركذف قشمد دجسم يف نابوث تيقلف
 | ًادمع ءىقتسي مئاصلا باب «هننس ىف دواد وبأ هج رخأ

 ءيقلا نم ءوضولا يف ف ءاج ام 9 باب ؛ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

۹۳ 
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 عوجرو .

 ْرَش اًمكُح "اهنؤك ُراَوَج : ُراَتْخُمْلاَو .ٌةَكَِدَج ٌّةَشَاُم :اوُناَق C-e :OA حلا 3 8

 ذ َةَساَج لك تسلم فدل ال ةعَلضم ليش ؛لضألا مكح ىَلَع اعا

 . عْببْلا ِن ِنالْطُي هلع

e 

e. 

 . ”7ناَرْدَعْلا ِدْمَعْلا ٍلئَمْلاَك قِعوُقُرَو ٍفْصَوْلا ِدّدَعَت ُراَوَج :ُراَتْخُمْلاَو

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص» :لاقو ٤۲١/١ كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو =
 .ها .«هاجرخي

 جراخلاك ضقنيف نيليبسلا ريغ نم جراخ : ءيقلا يف ليق ولف ءصوصخلا لاثم اذه

 ليوطت هنأل ؛حصي مل ثيدحلا اذهب ضقني امهنم جراخلا نأ ىلع لدتسا مث ءامهنم

 .ةدئاف الب

 رصتخملا نايب .198/5 بجاحلا عفر .۲۲۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

 .544/ عماسملا فينشت .188/0 طيحملا رحبلا ۸۸/٤. رينملا بكوكلا حرش زال

 .۲۹۰/۲ تومحرلا حت

 .ش :نم ةطقاس ؛عوجرو» 39 00(

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش «ءأ :نم هتبثأ امو .«اهنوكذ لدب «هنوك» لصألا :ىف (۲)

 ۲٠۰/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «7545/4 بجاحلا عفرو ء۷۳/۳ رصتخملا

 «صاصقلل ةلع ناودعلا دمعلا لتقلاك ءهعوقوو فصولا ددعت زاوج ىلإ روهمجلا بهذ (۴۳)

 .موق هعنمو
 .ةسمخ ىلع فاصوألا ديزت نأ زوجي ال :مهضعب لاقو

 هاكحو «يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هلقنا :7448/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 يف فيحصت اهنأكو ةعبس ةسمخ عضوم لعجو ‹«!لوصحملا» يف ف مامإلا هتياكح نع

 ١ .ها . (هتخسن

 هللا همحر يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لقن» ٠۸/١“: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق

 .«ةعبس ىلع فاصوألا ديزت نأ زوجي ال :لاق هنأ ءمهضعب نع

 رخفلا ديري - فنصملا لاق» :581/6 لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألا لاقو

 ال هنأ :مهضعب نع يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا لقن :«ةيئاهبلا ةلاسرلا» يف - يزارلا

 نأ زوجي ال هنأ :نيرخآ نع صاقلا نبا لقنو ءةسمخ ىلع فاصوألا ديزت نأ زوجي

 .هإ .«ةعبس ىلع فاصوألا ديزت

 فاصوألا ديزت الأب ٠۹/١ لوصحملا يف لوألا :نآلنقن يزارلا رخفلل نوكي اذهبو

 -لاق مث .ةسمخ ىلع فاصوألا ديزت الأب «ةيئاهبلا ةلاسرلا» يف يناثلاو «ةعبس ىلع

£ 
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 ْنِم ُدَدَعَتُمْلا هب "”َتَبَن ٌدِجاَوْلا هب تب يِنَلا [بر34] / َهْجَوْلا نأ

 . "9 طاَيثيْسإ وأ

 ُلِقْعَت ال ؛ ؛ةَدِئاَر ٌةَمِص هللا َتَناَكَل < اَهْبيكْرَت حص ؤل : اولاً

 :ةيناَتلا ُريِرْفَتَو .موُلْعَملا ُرْيَغ ٌلوُهَجَمْلاَو لع "اَهَنْوَك لهجو .َعوُمْجَمْلا
 7 عرج اب ْتَماَق نإ هن

 . ٌراَبْحِتْسإ وأ رخ هاب ٍدَدَعَتَمْلا يف ونایرجب َبيجأَ

 للا 6م

 ربَس وأ هب وأ ' ةَيساّنم وَ “صن

 .ُةَّلِعْلا َوُهَق ِءرُجب ْتَماَق ْنِإَ لع ِءْرُج لک

 .ها .«ةجح هل فرعأ ال رصحلا اذهو» ۳٠۹/١: لوصحملا يف يزارلا رخفلا =
 يف لاقو» :لاق ثيح «ةجح هل نأب ۳۹۹٤/۸ لوصألا سئافن يف ىفارقلا هضرتعاو
 هيلع فقوتي ام ىصقأ نأ ةهج نم هبيرقت نكمي :ةعبس يف بيكرتلا فاصوأ رصح
 دوجو وهو «مدع وأ دوجوب ًاطورشم وأ ءًاقلطم امإ : هيضتقي ىنعمو «ةمكحب مكحلا
 اهاصقأو «هتيلهأ ربتعتف «لعافلاب ىضتقملا ىنعملا قلعتي دقو «عناملا ءافتناو ءطرشلا
 ىلإ جاتحيف «تاضواعملا غيصك دحاولا صخشلا هب لقتسي ال دق مث ؛غولبلاو لقعلا
 غلابلا لقاعلا نم اردص لوبقو باجيإ :مكحلا هيلع فقوتي ام عومجم نوكيف «هريغ
 ام لكو «يزاريشلا اهلقن يتلا ةعبس يهو «عناملا ءافتناو طرشلا نارق عم لحملا يف
 و زجع نع درلا مدعو ءاهيلإ هدر نكميف «لمجلا هذه ليصافت يهف كلذ ىلع داز
 .ها .(َّىَع

 :لوقب ىفارقلا هلاق ام ىلع 081/6 لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألا بقع دقو
 يف ال «ةلعلا فاصوأ يف مالكلا نأل كلذو ؛دساف وهو ءقلذحتملا اذه هلاق ام اذهو»
 يف دراّولا يلازغلا مالكب يناهفصألا دهشتسا مث .«لحملاو لعافلاو عناملاو طرشلا
 .498ص ليلغلا ءافش

 .«تبث» لدب ۷١/۳ رصتخملا نايبو ۲۹۸/٤. بجاحلا عفر يف امك «تبثي" ش :يف (۱)
 .0*5/؟ دضعلا حرش يف امل قفاوملا وهو .أ «لصألا نم هتبثأ امو

 ةئيهلا نوكت نأ عنتمي الا 171١ 70/5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (۲)
 وأ صنب حيرص ليلدب امإ «ليلدلاب هتيلع نظي امم ةددعتم فاصوأ نم ةيعامتجالا
 .ها .«ربس وأ هبش نم طابنتساب امإو «ةبسانم

 قباطملا حيحصلا وه اذه .«طابنتساب امإو «ةلالدب امإ :هلوق» : ىنازاتفتلا ققحملا لاقو
 لعج ثيح نتملا ةرابع داسف ىلع هيبنت هنأكو .(۳ ماكحإلا يف) يدمآلا مالكل

 .طانملا ٍحيقنت ىلع لمحي نأ الإ هل هجو الو «كلاسملا دحأ طابنتسالا
 ةبسانملا لعج هنإ مث اضيأ طانملا حيقنتب حرص ثيح هابأي ١79( ص) ىهتنملا ظفلو

 .هأ . (هتحت الخاد يتأيس اميفو ‹صنلل ًالباقم انهاه

 .«اهنوک» لدب «هنوک» ش :ىف ۳
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 ال ِةَمْكِحْلِل ؛ُهَدنِع محلا ٌعراَّملا ىَضَق ات :ٍلعْلا ىتغَم َّنَأ : ُقيِقْحّتلاَ
 ىَتْعَمْلا مايِق َةَلاَحِيْسال ؛ َةيِدوُجُو ْتَسْيَلَق دس ْوَلَو ٌةَدِئاَر ٌهَعِص "هنآ

 50 7 عد Orr oy) ه5 عسل ا
 rs ملا ةَفِص معي ةَّلِع زج لک م دع نوکیا نأ مر : اولاق

 مدع ٍدَدَجَت ِةَلاَحِيْسال ؛ لر دعب ناٿ مدعي 0 اًهْضْقَت ٌمَرْليَو .ِهِمَدَعِب اًهِئاَمِيْنال ش
 ت

 و رهف لس لَو َىَّلِعْل طش مَع ِءْرَجْلا َمَدَع دأب َبيجأو .مَدَعلا

 ةبرض اهعاَمِتجِإ يِف َدْعُب الف ءٌتاَمالَع اَهّنَأ : ُهُهْجَوَو . عر ملل

 بّهْذَم ِةَفْلاَحُم ٌءاَمِتْنإ الو «لضألاب ْطَمْلا طرشي لَو كِل ٌبِجَيُف َةَبَتَرَتُمَو

 يمت أَو ءةَنالَللا يِف ِراَمْخُمْلا ىلع عْرَمْلا يِف اهب ُعطَقْلا لَو ؛ ٌيِباَحَص

 . عْوَمْلاَو ٍلضألا يف ضراَعُملا

 "”يِضَتُْمْلا دوجو مرلي مَ (طْرَش َءاَمي إو ٠ عام ٌدوجَو ُتَناَك “ دلو

 .ردجأ ِهِمَدَع م ناك يوما عم م ُمكَحْلا ىَعَتْنا اَذِإ هنأ :انل

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«اهنأ ال» لدب «اهنأل» ش :يف )١( .

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .۲۳۰/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ءالال/# رصتخملا نايبو 2700/4 بجاحلا

 .«اهضقن» لدب «اضقن» ش :يف (6)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ ام و.«سمللا» لدب «سملا» لصألا :يف (4)

 ٠٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو «الال/# رصتخملا نايبو 2700/4 بجاحلا

 .ش :نم ةطقاس «هسكعو» ةظفل (©)

 ."اذإو» لدب «نإو» أ :يف (5)

 ؛بألا ىلع صاصقلا بوجو مدعك عنام دوجوو «مكحلا ءافتنال ؛ةلعلا تناك اذإو (۷)

 طرش وه يذلا ناصحإلا مدعل ؛مجرلا بوجو مدعك طرش ءافتنا وأ «ةوبألا عنامل

 يف يزارلا رخفلا مامإلا رايتخا وهو .يضتقملا دوجو مزلي مل ءمجرلا بوجو
 بحاصو «يونسإلا حرشب ۲٠٠/٤ جاهنملا يف يواضيبلاك هعابتأو 0755/4 لوصحملا

 ‹رصتخملا يف انهو. .171/ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو ۴٠/١ ليصحتلا

 .185/* ماكحإلا يف يدمآلل ًافالخ

 =نايب .":7/5 بجاحلا عفر .185/# يدمآلل ماكحإلا ."56/ه لوصحملا :رظناو
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E: ةَدّدَعَتم هلأ :اتف .ِهِئاَميْلال ؛مُكَحْلا ُءاَمِياَك نكي ْمَل ْنِإ : اولا. 

 عبا اَهَنَأ :ىتْغَمْلاَو للاب “تبا لضألا ٌمُهَح :ُةيعِفاَّشلا (ُةلأْسَم)
 .”رضألا مت ىلع

 دق “حلا فرع ّصّنلا َّنَأ :ىتْعَمْلاَو 1۰1 / صاب : ُةيِفَتَحْلاَو
 . ىتْعَمْلا يف فالج

 ملس عم 790/4 لوسلا ةياهن .۲۳۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۸۲/۳ رصتخملا =
 .؟95/# عماسملا فينشت .776/؟ ليصحتلا #/151١. جاهبإلا .تيخب خيشلل لوصولا

 .«تباث» لدب «تبث» ش :ىف )١(

 ىلع ةثعابلا يه ةلعلا نأ ىنعم ىلع ةلعلاب تباث لصألا مكح نأ ىلإ ةيعفاشلا تبهذ (0
 .لصألا مكح
 تنع امنإ :- بجاحلا نبا ديري  لاقو» ٠8/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 ىدبأ «ثعابلا» ب ةلعلا رّسفن ال ةيعفاشلا رشاعم نحنو «ثعابلا ىنعمب اهنأ ةيعفاشلا
 سيل :لوقن نحنو ««فرعملا» ب اهرسفن امنإو «كلذب اهرسفي نم ىلع ريكنلا ددشنو
 مل اذإ مكحلا نادجو ىلع دهتجملا اهب لدتسي ةرامأ تبصن اهنأ الإ ًافرعم اهنوك ىنعم
 .ها .«فراعلا قحب فلختي نأ زوجيو «هب افراع نكي

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .808/4 بجاحلا عفر .87”/# رصتخملا نايب :رظناو
 .دعسلا ةيشاح عم ۳۲

 لصألا مكح» :تومحرلا حتاوف حرشب ۲۹۳/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاق (۳)

 .ها .ةةيفنحلا دنع صنلابو «ةيعفاشلا دنع ةلعلاب

 .يظفل فالخلا نأ ىلإ روكشلادبع نباو «دضعلاو «بجاحلا نباو «يدمآلا بهذ (4)

 ىلإ ليآ ةلأسملا هذه يف فالخلا نأ ملعاو» :718/# ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 .ها .«ظفللا ىف فالتخا
 فالخ ال ةقيقحلابو ءىظفل وهو» :77/5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو
 .هنوركني ال ةيفنحلاو «ةئعابلا ىه ةيلعلا نإ :هتلاق امب ينعت ةيعفاشلا نأل ؛امهنيب
 .ها .«هنوركني ال ةيعفاشلاو ءمكحلل فرعملا وه صنلا نإ :هتلاق امب ينعت ةيفنحلاو
 :ليقف» :تومحرلا حتاوف حرشب ۲۹۳/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاقو
 هنأ :ةيفنحلا دارمو «هيلع ةثعابلا اهنأ :ةيعفاشلا دارم نأل ؛هبشألا وهو «يظفل فالخلا
 .ها .«كلذ ىف ركانت الو «فرعملا
 نإف» :لاق ثيح «يونعم فالتخالا نأ 505/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا راتخاو
 = «ةريثك دئاوف هيلع بترتي لب ءال :ٌتلق ؟باتكلا يف امك يظفل فالخلا لهف :تلق
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 لاك

 : عملا طوُرش

 «سئچ ا ِنْيَع ْنِم ُدَصْقُي اميف لضألا هلع هللا يف َيِواَسُي ن : اهم

 . ^ رشتلا ىَلَع ٍفاَرْطَألا صاصَق يف ِةياَنِجْلاَكَو ءِذيَِّتلا يف ةد

 «سْنج أ ِنْيَع ْنِم ُدَصْقُي اَميِف لضألا مك ُهُمُكَح َيِواَسُي نو
 يف حاكتلا يِف ةي الِوُلاَكَو ِدَّدَحُمْلا ىَلَع ٍلَّقكُمْلا يف سْفَللا يِف ِصاَضِقْلاَك

 . لاما يف اَهْيَلَع ° لرُمْلا ىَلَع ةَريغَصلا

(1) 

() 

(۳ 

 حار مث ها .«باجُعلا بجعلا ىلع اهنم َكُئْفَتْوَأل حرشلا اذه يف راصتخالا يبلط الول
 .دئاوفلا ددعي

 ةدشلاك ءاهسنج وأ ةلعلا نيع نم دصقي اميف لصألا ةلع هتلع ةاواسم عرفلا طورش نم

 .سفن ىلع فرط صاصق سايق يف ةيانجلاكو «ذيبنلا يف ةبرطملا
 يف ةدوجوم اهنيعب يهو «ةبرطملا ةدشلا عماجب ءرمخلا ىلع ذيبنلا سايقف :نيعلا امأ

 .ذيبنلا

 ةكرتشملا ةيانجلا عماجب ءصاصقلا يف لتقلا ىلع فارطألا سايقف :سنجلا امأو
 دِصُق يذلا وهو «فارطألاو سفنلا فالتإل لنج وه ةيانجلا سنج نإف ءامهنيب
 .هيف داحتالا

 ٠۴/٤. ريرحتلا ريسيت رظنا .هبشلا درجم يفكي ةيفنحلا ضعب نعو

 حرش .8/6 رصتخملا نايب ١8/5". بجاحلا عفر .۲۱۹/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 ' ريسيت ١١7/4. رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۳۳۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .89/5 ريرحتلا

 .رهاظ فيرحت وهو . .«ىَوُمْلا» لدب «الوملا» أ :يف
 ةمكحلل ةليسو هنوك دصقي اميف لصألا مكح همكح يواسي نأ : ًاضيأ عرفلا طورش نم

 ةيالولاك مكحلا سنج وأ «ددحملا ىلع لّقثملاب سفنلا يف صاصقلاك مكحلا نيع نم

 يف لاملا ةيالول ةيواسم حاكنلا ةيالو نإف ؛اهلام يف ةيالولا ىلع ةريغصلا حاکن يف

 ؛اهنيع تسيلو «فرصتلا ذافنل ببس اهنإف ؛ةيالولا كلت نيع يف ال ةيالولا سنج
 .نيفرصتلا فالتخال

 ۳٠۸/٤. بجاحلا عفر #/5١9. يدمآلل ماكحإلا ٠۳٠/۲ ۳٤۸. ىفصتسملا :رظنا

 حرش .دعسلا ةيشاح عم ۳۴۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .484/* رصتخملا نايب

 حتاوف .10١ص يلعبلا رصتخم .؟946/“ ريرحتلا ريسيت ٠١8/4 - ٠١9. رینملا بكوكلا

 1 دونبلا .رشن .؟75//61 تومحرلا
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 ت
 را ىح ىَلَع اندفع لَو 2َِلَع اًصوُصنَم نوَ ار ع

 لك لبق عقلا مش نب مب اتل هلا يف مشا ىلع ء ِءوُضَوْلا ِسايِقَك

 . ”0َماَرْلِإ ٌنوكَي ْمَعَن . . لضألا رحال ؛ةَلِعْلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 . “يصف آل ةّلْمْجْلا يف كلاب اًنياَن ُعْرَمْلا َنوُكَي ْنَأَو :َليِقَو

 نأل ؛فلاخم وأ قفاوم صنب هيلع اصوصنم همكح نوكي ال نأ عرفلا طورش نم
 لولدم ىلع نيليلد مايق زوجي نمل افالخ «هيلع همدقتل ؛ سايقلا نع ينغي صنلا دوجو

 .دحاو مكح ىلع ٌسايقلاو صنلا هدنع عمتجي هنإف ءدحاو
 .سايقلا ىلع مدقم هنأ مولعمف افلاخم صنلا ناك اذإ امأو

 ةيدعتلا نأل» :يشاشلا لوصأ عم ۳٠١  ”6١ص يشاوحلا ةدمع يف يهوكنكلا لاقو

 نإو .هنع ينغي صنلا نأل ؛هيف ةدئاف الف عرفلا يف يذلا صنلا قافو ىلع تناك نإ
 امأو .خياشملا ةماع راتخم اذهو .صنلا مكح ةضقانمل ؛لطاب وهف هفالخ ىلع تناك

 ؛هبشألا وهو «صنلا ةقفاوم ىلع ليلعتلا زوجي هنأ :هللا مهمحر دنقرمس خياشم راتخم

 يف عنام الو «ليلعتلاب ًاتباث مكحلا ناكل صنلا الول هنأ ىنعم ىلع صنلا ديكأت هيف نأل

 تايآب درو دق عرشلا نإف .ضعبب اهضعب دكأتو «ةلدألا دضاعت نم لقعلاو عرشلا

 صنلاب كسمتلاب مهبتك ٌفلسلا المو ءدحاو مكح يف ةددعتم ثيداحأو «ةريثك

 .ها .«هزاوج ىلع ًاعامجإ ناكف «ريكن دحأ نع لقني ملو «مكح يف لوقعملاو

 ."731/7؟ ىفصتسملا .٥1۷ص يلازغلل ليلغلا ءافش :يف ةلأسملا يف قيقحتلا رظناو

 دضعلا حرش .85/# رصتخملا نايب ٠١/١". بجاحلا عفر .۲۲۱/۳ يدمآلل ماكحإلا
 حرش ١5".  ”6١©ص يشاوحلا ةدمع عم يشاشلا لوصأ .۲۳۳/۲ رصتخملا ىلع

 حتاوف ."00/ ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲۲۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 رشن ١١١/54 -١١١. رينملا بكوكلا حرش .40١ص يلعبلا رصتخم .550/7 تومحرلا
 ١78/7. دونبلا

 نباو ۰۲۲٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو ءةيفنحلا لاق هبو .لصألا مكح ىلع ًامدقتم الو

 .ةلبانحلا نم نادمح نباو ءرصتخملا ىف انهو ء1۷۸ص ىهتنملا ىف بجاحلا

 #/591١. يدمآلل ماكحإلا ” 00 ىفصتسملا .1۷۳ص ليلغلا ءافش :رظنا

 ةيشاح عم ۲۳٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .78١ص بجاحلا نبال ىهتنملا

 رينملا بكوكلا حرش .189/5 تومحرلا حتاوف .458١ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا
1/5 . 

 مهللا» :لاق ثيح ۲۲٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلا هداز .مصخلل ًامازلإ هركذي نأ الإ :يأ

 .ها .«سايقلا ذخأم قيرطب ال ءمصخلل مازلإلا قيرطب كلذ ركذي نأ الإ

 -سايقلاب بلطيو «ليصفتلا ال ءةلمجلا يف صنلاب اتباث عرفلا نوكي نأو :ليقو
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00 
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 , 9راهظلاَو «ِنيِمَيْلاَو «قالّطلا ىَلَع “مارح ِتْنَأ» :اوُساَق ْمُهَنأب درو

 : "ةلعْلا ُكِلاَسَم

 .ةوخإلا عم هثيروت يف سايقلا زاج امل ؛ةلمج دجلا ثاريم دوروب ملعلا الولف «هليصفت

 .يسوبدلا ديز وبأو «هعابتأو مشاه وبأ هلاق

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .45/ رصتخملا نايب ١١/5". بجاحلا عفر :رظناو
 ١١7/4. رینملا بكوكلا حرش ./؟

 ةمئألاف .مهنع هّللا يضر ةباحصلا فلتخا» :"84 ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق
 :لاوقأ ىلع “مارح يلع تنأ» :هتجوزل لوقي لجرلا يف «مهدعب

 اهنأ ىلإ :مهنع هّللا يضر رمع نباو «تباث نب ديزو «بلاط يبأ نب , يلع بهذف

 .ىليل يبأ نب نلمحرلادبع نب دمحمو .نسحلا :لوقي هبو .اثالث قلطت
 نباو رمعو .قيدصلا ركب يبأ نع اذه ىوري .نيمي ةرافك همزلت لب :نورخآ لاقو

 .امهنع ةياور يف تباث نبا ديزو ءرمع نباو «ةشئاعو «دوعسم

 نب ديعسو «راسي نب ناميلسو «بيسملا نبا :لوقي هبو سابع نبا نع ملسم هاورو
 «يبعشلاو «سواطو «ءاثعشلا وبأو ء«ةمركعو «ءاطعو - ةياور يف - نسحلاو ءزيبج
 .روث وبأو «يعازوألاو «ةداتقو «لوحكمو «عفانو
 ۰ .راهظلا ةرافك همزلت :نورخا لاقو

 ءرذنلاو مارحلا يف» :لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع روصنم نع يروثلا ىور
 .«ًانيكسم نيتس ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص وأ «ةبقر قتع
 نب بهوو «يمرجلا ديز نب هللادبع ةبالق وبأو  هنع ةياور يف -ريبج نب ديعس :لوقي اذهبو

 هذه يف لقنو «مزح نب دمحم وبأ هلك كلذ ىكح .لبنح نب دمحأو ٍ؛يتبلا نامثعو «هبنم

 .ها .«فئصملا هيلإ راشأ ام تركذو ةلاطإلا ةيشخ اهدرس تكرت ًالوق رشع ىنثا ةلأسملا

 نم ىلع ةرافكلا بوجو باب «قالطلا باتك ىف ملسم هجرخأ سابع نبا ثيدح ۔

 .1 ١١١/9 (۱۹ ۔ ۱۸) ثيدح ءاقالط وني ملو هتأرما مرح
 ىبأ نبا فنصم 5٠8. "89/5 قازرلادبع فنصم .۳۹۰ - ۳۸٤/۱۱ ىلحملا :رظناو
 ۳۷٤. ١ - ۳۷۱/۹ يرابلا حتف .الك - ۷۲/١ ةبيش

 ىلع وأ ءاهميرحت يف ال «قالطلا ىلع امإ «مارح ّيلع ِتنأ» اوساق ءاملعلا نأب دَر

 صن كلذ يف دجوي ملو «ءاليإ هنوك يف نيميلا ىلع وأ «ةراقكلا بوجو يف راهظلا

 .اليصفت الو ةلمج ال مكحلا ىلع

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .488/# رصتخملا نايب 5١١/5. بجاحلا مفر :رظنا

 ٠٠١/٤. رينملا بكوكلا حرش . ۳۲

 ىلع لدت يتلا قرطلا نايب يف عرش «؛عرفلا طورش نم بجاحلا نبا خيشلا غرف امل

 .ةلعلا كلاسمب اهتع ربعيو «ةلع فصولا نوك

 ل



(1) 

(۳) 

(۳) 

(4) 

 . ”ةءاَمجإلا :ُلألا

 بَبَسِل ْوَأ ءاَذك لیل : : لم ۳ یرص : ُتِتاَرَم َوُهَو صَلا : يناثلا

 .هليصافت ىلع مالكلا لوطل ؛صنلا رخأو ءًابنظ وأ ًايعطق ناك ءاوس «هتوقل ؛عامجإلا مد
 نباك صنلا ىلع عامجإلا مدقو» :۲۹۳/۲ عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا لاقو
 .ها .«حصألا ىلع ضراعتلا دنع هيلع همدقتل بجاحلا
 لوصحملا يف يزارلا رخفلاك عامجإلا لصأ هنأل ؛عامجإلا ىلع صنلا مدق نم مهنمو
 حيضوتلا يف ةعيرشلا ردصو «يونسإلا حرشب ٥۹/٤ جاهنملا يف يواضيبلاو 76

 .مهريغو 540 ص لوصولا حاتفم يف يناسملتلا فيرشلا هللادبع وبأو “۲

 مهعامجإك ءاذك هتلع مكحلا نأ ىلع ةمألا عمجت نأ :عامجإلاب ةلعلا توبثب دارملاو
 لغش هتلع نأ ىلع ««نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف
 ليلغلا ءافش .۲۹۳/۲ ىفصتسملا :يف ةلأسملا هذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا .بلقلا
 نايب ۴٠١/٤١. بجاحلا عفر .۲۲۲/۳ يدمآلل ماكحإلا .1۲ص عمللا .١١١ص
 ةدمع عم يشاشلا لوصأ .۲۳۴/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .81//# رصتخملا
 رصتخم .594ص لوصولا حاتفم ٠٤١/١. حيضوتلا ىلع حيولتلا 006 ص يشاوحلا
 ةياهن ۲٠١/۲. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .4/4 ريرحتلا ريسيت .45١ص يلعبلا
 ١1١6/5. رينملا یا حرش 7١/١. يدادغبلا بيطخلل هقفتملاو هيقفلا .094/4 لوسلا
 .؟هكرا# عماسملا فينشت

 .ءاميإلاب مأ ةحارصلاب ناك ءاوس «ةيلعلا ىلع ةنسلاو باتكلا نم لد ام :انه صنلا ىنعمو
 يشاوحلا ةدمع عم يشاشلا لوصأ ۲۲۲/١. يدمآلل ماكحإلا .۳٤٤ص لوخنملا :رظنا
 ىلع دضعلا حرش .4848/* رصتخملا نايب ١١/4". بجاحلا عفر .اهدعب امف ٣۳۲ص
 ةياغ .04/4 لوسلا ةياهن .8"4ص ةدوسملا .دعسلا ةيشاح عم ۲۴٤/١ رصتخملا
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۱۸۷/١. لوصحملا نم ليصحتلا .١١؟ص لوصولا
 سلا رحبلا ٠٠١/۲. عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاح .ينانبلا ةيشاح عم 4/
 e رينملا بكوكلا حرش ۲٥۸/۳. عماسملا فينشت . ىدل/ه

 .ةلعلا ريغ لمتحي ال ثيحب ؛ليلعتلا ةدافإل عضو ام وهو
 .0١59ص لوصفلا حيقنت حرش .؟72/7 يدمآلل ماكحإلا .۲۸۸/۲ ىفصتسملا : رظنا
 رضتخملا نايب 1/4 بجاحلا عفر .١٤٠ص يلعبلا رصتخم .۲۴ص ليلغلا ءافش

AAIتومحرلا حتاوف ۳۹/٤. ريرحتلا ريسيت ۲۳٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش  
 بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم 14/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 5
 oA„ عماسملا فينشت ١١7/5. رينملا

 نايب ."١؟/4 بجاحلا عفر امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةلعل» لدب «ةلعلا» ش ءأ :يف
 .14*39/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4ا//* رصتخملا
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 زأ “ادل :ُلْثِمَو "اإ وأ يک ؤا ىلإ م وأ ءلجل وأ اد

 اوُعْطْئاَن .”4نرزقخُي مر : ُلِْمَو أ "ادب زأ دک داك نأ

 ؛ عام اَنَرلَو  «دَجَسَف ؛اھس» : يواّرلا ُلْوَق :ُّلْثِمَو < جياَمُهَيِدْبأ

 . هلم مل ُهْمَهْمَي مل وَ ا َرِهاَظلا نال ؛ُهُدْيَغَو ُهيِقَمْلا ٌءاَوَس جرف

 + ْنِم

 )١( :ةدئاملا] «ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نم# :ىلاعت هلوقك 4"[.
 .حيرصتلا يف امهلبق ام نود «يك»و «لجأل» 10/؟ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لعج

 ديفي هنإف ؛«يكاو «لجأل» فالخب ءةطساو ريغ نم ةلعلا هب ملعي ةلعلا ظفل نأل كلذو

 .ىوقأ ةطساو الب لادلاو .مكحلا اهلجأل ام ةلعلا نأ ةطساوب ةلعلا ةفرعم ۰

 بجاحلا عفر :رظناو ٠١/١". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .49/“ رصتخملا نايب 00
 طيحملا رحبلا .5894/* عماسملا فينشت ٩/ .۱۸۹ريثملا بكوكلا حرش 1١4/4.

 .[۷ :رشحلا] (مكنم ءاينغالا نيب َةَلوُد نوكي ال يكا :ىلاعت هلوقك (؟)

 فعض كانقذأل اَّذِإ * اليق ًائيش مهيلإ نكرت ٌتدك 27 كانتبث نأ الولو# :ىلاعت هلوقك (۳)

 ۷٤ ۷١[. :ءارسإلا] #تامملا فعضو ةايحلا

 )٤( :تايراذلا] «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ امو# :ىلاعت هلوقك ٠١[.

 ١5[. ء1 :ملقلا] (نينبو لام اذ ناك نأ * مينز كلذ دعب لتع# :ىلاعت هلوقك ()

 .[55 :ةعقاولا] ء[١١ :فاقحألا] «نولمعي اوناك امب ءازج# :ىلاعت هلوقك (5)

 موي «نورشحي مهنإف» :لثم :هلوقب راشأ» ١/4": بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۷)

 ىلتق يف درو هنأ نويلوصألا هركذي يذلا ثيدحلا .«..ًامد بخشت مهجادوأو ةمايقلا

 3 نب دمحأ دنسم يف يضرفلا يوريو «ةياور يف ظفللا اذه ظفحأ ال انأو ءدحأ

 لك وأ ملك وأ حرج ج لك نإف ؛مهولسغت ال» :لاق لب يبنلا نأ رباج ثيدح نم

 .ها .( «ٌبردبع» ب ىمسي لوهجم لجر هدانسإ يفو .«ةمايقلا موي ًاکسم حوفي

 لجو زع هّللا ليبس يف ملك نم باب ءداهجلا باتك يف هننس يف يئاسنلا ىورو

 سيل هنإف ؛ مهئامدب مهولمز» : هيلع ال هللا لوسر لاق :لاق ةبلعت نب هللادبع نع ٦/4

 .«كسملا حير هحيرو مد نول هنول « يمدي هحرج ةمايقلا موي ىتأ الإ هللا يف ملكي ملک

 يذلا ظفللاب هدجأ ملو ۷۸/٤. همد يف ديهشلا ةاراوم «زئانجلا باتك يف هلثم یورو

 .بجاحلا نبا هقاس

 ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو# :اهمامتو 4٠. :ةيآلا ةدئاملا ةروس (۸)

 .4هللا نم ًالاكن
 .رهاظ فيرحت وهو .«اهس» .لدب «ىهس» ش ءأ :يف (9)

 .له ٠ص ٠..هماسقأ يف ًاماع نوكي ال تبثملا» :ةلأسم ىف هجيرخت قبس )٠١(

 .7587ص «..ةلبانحلل ًافالخ «ماعب سيل دحاول هباطخ» :ةلأسم يف هجيرخت قبس )1١(
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 ب يظن و ا اوه 3 نکي ك رَل مكُحِب ُناَرِتْقالا وُ 2 و : ُءاَمِيَِو هي ذو ع

 يأ :َلاَمَك «َناَضَمَر ِراَهَت يِف يِلْمُأ ُتْعَئاَو» :ُلْثِم .اًديِعَب داك ٍليِلعَتلِل
 . ارم َتْعَفاَو : "ريق اک چیر

 [برل١] / ضمني :لْمَو . *”خيِقْنَتَف ةَ يفاَصْرَألا ُضْعَب وب فز نُ

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .574/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳ رصتخملا نايبو 016/4 بجاحلا

 اي ٌتكله :لاقف لب يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع (0

 دجت له» :لاق .ناضمر يف يتأرما ىلع ُتْمَكَو :لاق «؟ككلهأ امو» :لاق هللا لوسر
 .ال :لاق «؟نيعباتتم نيرهش موصت نأ عيطتست لهف» :لاق .ال :لاق «؟ةبقر قتعت ام
 لَك يبنلا يتاف سلج مث :لاق .ال :لاق ؛؟ًانيكسم نيتس معطت ام دجت لهف» :لاق

 جوحأ تيب لهأ اهيتبال نيب امف ؟انم رقفأ :لاقف «اذهب قدصت» :لاقف ٌرْمَت هيف ٍقّرَعِب

 .«كلهأ همعطأف بهذا» :لاق مث هباينأ تدب ىتح لكي يبنلا كحضف .انم هيلإ

 ناضمر راهن يف عامجلا ميرحت ظيلغت باب «مايصلا باتك يف ظفللا اذهب ملسم هجرخأ

 .۷۸۳ - ۷۸۱/۲ ۸٤( ۔ ۸۱) ثيدح .اهنايبو هيف یربکلا' ةرافكلا بوجوو «مئاصلا ىلع

 يفو «خلإ ...ناضمر يف عماج اذإ )۴١( باب ءمايصلا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 ؟جيواحم اوناك اذإ ةرافكلا نم هلهأ معطي له ءناضمر يف عماجملا )۳١( باب

 . فيلا

 ثيدح ناضمر يف هلهأ ىتأ نم ةرافك باب ءموصلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

(TAT _ ۳4°)الملك - ل8787  

 ثيدح ناضمر يف رطفلا ةرافك يف ءاج ام باب «مايصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها.«حيحص نسح ثيدح ةريره يبأ ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .44 - )914( ٩۳/۳

 ناضمر يف ًاموي رطفأ نم ةرافك يف ءاج ام باب «مايصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 ٥۳٤/۱. (۱۹۷۱) ثيدح

 هجرخأو ."۲۷/۹ فارشألا ةفحت رظنا .موصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .ه١۱ ۲٤۱/۲ هدنسم يف دمحأ مامإلا

 ناضمر رهش يف هتأرما ىلع عقي يذلا يف باب ءموصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .١11/؟ .ًاراهن

 .«ليق» لدب «لاق» ش :ىف (۳)

 .(فذح» لدب «تفذح» ش : : يف )€(

 .هخم ٌتجرختسا اذإ .مظعلا ُتْحَفَت :لاقي .بيذهتلاو صيلختلا :ةغل حيقنتلا )6(

 ٠۲٤/۲. برعلا ناسل 417/١. حاحصلا .750/؟ رينملا حابصملا :رظنا

17۳ 



 نإ هعمل .حَحْلا ٌةَضيِرَف ِهْيَلَعَو ٌةاَقَوْلا ُهْمَكَوْدَأ يب ً» :ةَِمَعْتَحْلا 77 امل :ريِظْللا لاير . 4إ القج :َلاَق «ْمَعت :اوُلاَق» .4؟ّسيي اإ بطل

 “ناكا هِدِيْيَضَقَك ءْنْيَد ِكيبأ ىَلَع َناَك ْوَل ِتْيَأَرأَل :لاَقَف «؟ُهْنَع ٌتْجَجَح

 esses 0ب :ثّلاَقف .4؟هْعَمْنَي

 .مكحلا عراشلا هب طبر يذلا طانملا نيصحت يف داهتجالا وهف :حالطصالا يف امأو -
 .حلصي ال ام يغليو ‹حلصي ام فاصوألا نم يقبيف

 ."887ص ةدوسملا .١١4صض ليلغلا ءافش : يف نييلوصألا دنع طانملا حيقنت ىنعم رظنا
 .١8؟/4 بجاحلا عفر .ينانبلا ةيشاح عم ۲۹۳/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 بكوكلا حرش .۲۹۸/۲ تومحرلا حتاوف .57/4 ريرحتلا ريسيت ۹٤/۳. رصتخملا نايب
 7١. 54/7 دونبلا رشن ۱۳١/٤. رينملا

 ءرمتلاب بطرلا ءارتشا نع لئس هي هللا لوسر تعمس» :لاق صاقو يبأ نب دعس نع )١(
 .«كلذ نع ىهنف .معن اولاق ؟؟سبي اذإ بطرلا .صقنيأ» :لاقف
 (م#ه9) ثيدح رمتلاب رمتلا يف باب «ةراجإلاو عويبلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

1V _ £ . 

 ةنبازملاو ةلقاحملا نع يهنلا يف ءاج ام باب «عويبلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 .ه۱۹/۳ )۱۲۲١( ثيدح

 .7594 ۔ ۲۹۸/۷ بطرلاب رمتلا ءارتشا باب «عویبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 (5754) ثيدح رمتلاب بطرلا عيب باب «تاراجتلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
 لاذ

 هقفاوو هححصو .49 478/7 عويبلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو
 .يبهذلا

 (۲۲) ثيدح رمثلا عيب نم هركي ام باب «عويبلا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
1/۲ . 

 ١74/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .5؟١ ص (581) ثيدح ابرلا يف ءاج ام باب «ىقتنملا يف دوراجلا نبا هجرخأو

 .650 _ 64/۳ 5١5(  ؟5١5) ثيدح عويبلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 "77 ۔ ۳۳۱ص ةلاسرلا يف هجرخأو “/١6. مألا يف يعفاشلا مامإلا هجرخأو

 .«ناكأ» لدب «ناك نإ» أ :يف (۲)

 .«ىضقي نأ قحأ هللا نيدف :لاق» ةدايز ءأ : ىف م

 ءةتسلا بتكلا يف تباث ةيمعثخلا ثيدحو» :70/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (5)
 .ها .«قايسلا اذهب سيل هنكلو

۷4 



 .ةَلِعْلاَو عقلا ٍلضألا ىَلَع هيبت ِهيِفَو .َكِلَذَك “لوُئْسَمْلا يف ُهريْظَُف
 ر
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 َتْضَمْصَمَت وَ زل تأ : ماسلا هَلْ ْنَع ُدَمُع ُهَلَأَس اَمَل ُهَلْوَك نإ
 :ًريِقَو .َكِلَذ نِم "”«آل» :َلاَقَف «؟اَدِسْفُم كلذ ناكا

(1) 

(۲) 

 ءةتسلا بتكلا لهأ هاور ةيمعثخلا ثيدح» :٠٠۳ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو
 نبا هاور ام :فنصملا ظفل ىلإ تيأر ام برقأو ...قايسلا اذهب اهنم ءيش يف هرأ ملو
 ةادغ وي هللا لوسر َفْذِر ناك هنأ» : لضفلا هيخأ نع سابع نب هللادبع نع هجام
 تكردأ جحلا يف هللا ةضيرف نإ ءهللا لوسر اي :تلاقف معئخ نم ةأرما هتتأف «رحنلا
 كيبأ ىَلَع ناك ول هنإف ؛معن» :لاق ؟هنع جحأفأ «بكري نأ عيطتسي ال ًاريبك ًاخيش يبأ
 .اهتيضقف نيد

 امهنع هللا يضر سابع نبا نع :نيحيحصلا يف امب لصألا اذه لَم فنصملا نأ ولو
 اهيلعو تتام يمأ نإ ءهّللا لوسر اي :تلاقف هيي هللا لوسر ىلإ ةأرما تءاج» :لاق
 كلذ يدؤي ناكأ هتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ» :لاق ؟اهنع موصأفأ «رذن موص
 .ها .«نسحأ ناكل .«كمأ نع يموصف» :لاق . معن :تلاق ؛؟اهنع
 يف هجرخأ «مهنع هللا يضر لضفلا هيخأ نع سابع نب هللادبع نع هجام نبا ثيدح

 .91/1/؟ (۲۹۰۹) ثيدح عطتسي مل اذإ يحلا نع جحلا باب «كسانملا باتك
 يف ملسم ظفللا اذهب هجرخأ .نيحيحصلا يف امهنع هّللا يضر سابع نبا ثيدحو

 .8:5/9 )١865( ثيدح تيملا نع مايصلا ءاضق باب مايصلا باتك

 :نسحلا لاقو ءموص هيلعو تام نم )٤۲( باب , مايصلا باتك يف يراخبلا هجرخأو
 .هوحتب ۲ . «زاج ًادحاو ًاموي ًالجر نوثالث هنع ماص نإ
 -ا/5١) ثيدح تيملا نع موصلا يف ف ءاج ام باب ءمايصلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 يفو .«حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو .۸۷ - ۸۹/۳ ( ۷
 .«تتام يتخأ نإ» :هظفل يفو «نسح لاقو» :يذمرتلا نع 4 فارشألا ةفحت
 ٤٤١/٤. فارشألا ةفحت رظنا .مايصلا يف .«ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو
 )١9/88( ثيدح رذن مايص هيلعو تام نم باب «مايصلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

۱. 

 :نم هتبثأ امو .«لوئسملا» لدب ۳۱۹/٤ بجاحلا عفر يف امك «لاؤسلا» لصألا :يف
 نباو .رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۰۹٤/۳ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو .ش أ

 «لوئسملا» ةظفل ركذ بجاحلا نبا ةرابع حرش امل ۳۲٠/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا
 .«لاؤسلا» ةظفل ركذي ملو

 هّللا لوسر اي :تلقف «مئاص انأو هُتْلَبَمَف ٌتْشِشَه :رمع لاق :لاق هللادبع نب رباج نع
 ءاملا نم تضمضمت ول تيأرأ» : :لاق ؟ مئاص انأو تلّبق ًاميظع ارم مويلا ُتعنص
 = .«ةَمَق» :لاق «سأب ال :تلق «؟مئاص تنأو
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 عْنَمِل ُليِلْعَت آل ءٍداَسْفإلا ٍةَمّدَقُم ٍداَسْنِإ ْنِم ُرَمُع ُهَمكَوَت اَمِل ؛" < .” ١  9» 2 rممل -

 هر نك وور () هر هلع و ەە
 .َدْسْفَي الآ ةثياغ "لب ءاَعِناَم ُلّيَحَتُي ام هيف َسْيَل ْدِإ ؛ِداَمْفإلا

 ٍلِجاَرلِلِم :ُلْئِم .اًمِهِرْكِذ َعَم ٍةَفِصِب ِنْيَمْكُح َنْيَب َقَرَقُي نأ :اَهْنِمَو

 ees ,"”4ناَمْهَس ِسراَمْلِلَو ءُمُهَس

 .۷۷۹/۲ (۲۳۸۵) ثيدح مئاصلل َّلُْقْلا باب . موصلا باتك يف دواد وبأ ظفللا اذهب هجرخأ

 .17/8 فارشألا ةفحت رظنا .مايصلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 ٠١/١. مئاصلل َةَلبُملا يف ةصخرلا باب «مايصلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 251١/١ ٥١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 مئاصلا ةَلْبَق يف ةصخرلا باب «مايصلا باتك يف هحيحص يف ةميزخ نبا هجرخأو

 .7542/# (۱۹۹۹) ثيدح

 ۲۲۷ ص (404) ثيدح مئاصلل َةّلْبُّقلا باب «مايصلا باتك يف نابح نبا هجرخأو

 .(نامظلا دراوم)

 حيحص ثيدح اذه» :لاقو ٤١/١ موصلا باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .يبهذلا مامإلا هقفاوو «هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع

 .«ضقن هنإ :ليقو» أ :ةرابع )١(

 .أ :نم طقاس ؟لب» فرح )۲(

 سرفلل ربيخ موي لك هللا لوسر مسق» :لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نع (۳)

 .«امهس لجارللو «نيمهس
 عفان هرسف :لاقو .!/4/8 ربيخ ةوزغ (”8) باب «يزاغملا باتك يف يزاخبلا هجرخأ

 ."مهس هلف سرف نكي مل نإف ءمهسأ ةثالث هلف سرف لجرلا عم ناك اذإ» :لاقف

 .۱۷۲/۳ (۲۷۲۳) ثيدح ليخلا نامهس يف باب ءداهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 .174/4 )٠٠١٤( ثيدح ليخلا مهس يف باب «ريسلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 ها .«حيحص نسح ثيدح رمع نبا ثيدح» :ىسيع وبأ لاقو

 ٩٥۲/۲. (؟5884) ثيدح مئانغلا ةمسق باب «داهجلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 ٠.۲۲۹ - ۲۲/۲ ليخلا نامهس يف باب ءريسلا باتك يف يمرادلا هجرخأو

 .1۲ 7/7 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 نأ رمع نبا نع )١4( ٠١5/4 ثيدح ريسلا باتك يف «هننس يف ينال جرخأو

 .«ًامهس لجارللو «نيمهس سرافلل لعج» :ِهْلكَي هللا لوسر

 عفر يف يكبسلا نبا لاق «فورعم ريغف ثيدحلا بجاحلا نبا هب قاس يذلا ظفللا امأ

 .ها .«هقرعأ ال ظفللا اذهو» :77/4 بجاحلا
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 ِِفْصَو رك لَو دمع نأ الإ ””4َنْرْهِطَي ىح :لْثِم “ءاتنیشإ
 ."04ُناَبْضَع َوْهَو يِضاَقْلا يِضْنَي الط :ُلْثِم ءمكحلا َّعَم بسا

 وأ اىب وأ "هري ال ُلِتاَقْلاَ :ُلْئِم اًمِمِدَحَأ ٍرْكِؤ َعَم 00 2
2 

 هللا ّلَحَأَوظ :ُلئِي ءطَبْئَتْسُم ْمُكَُحْلاَو اًحيِرَص ُفْضَوْلا َرِكُذ نإ

(000 

(۳) 

(£) 

(6) 

00 

(Vv) 

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«وأ» لدب (و» لصألا : يف
 .؟"ه/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۹۸/۳ رصتخملا نايبو 4
 .۸۴۷ص «..دحاولا ربخب نآرقلا صيصخت زوجي» :ةلأسم يف هجيرخت قبس
 . (ةياغب» لدب «ةياغل» سش :ىف

 .«ءانخسا وأ» لدب «ءانتسالا وأ» ش : يف
 ىتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف# :اهمامتو ١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 .(نرهطي
 يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرف ام فصنف# :اهمامتو ٠١. :ةيآلا ةرقبلا ةروس
 .(حاكنلا ٌةدقع هديب
 وهو نينثا ىلع ُمكح َنَيِضْفَي ال :لوقي هلك هللا لوسر تعمس :لاق ةركب يبأ نع
 .«نابضغ

 وهو يتفي وأ مكاحلا يضقي له (1) باب «ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 .ةصق هيفو ١١8/8 ٠١9 ؟نابضغ

 )١5( ثيدح نابضغ وهو يضقي يضاقلا باب ءةيضقألا باتك يف ملسم هجرخأو
TEY EY 

 )۳١۸۹( ثيدح نابضغ وهو ىضقي ىضاقلا باب «ةيضقألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 0 ۰ ٤/.

 نابضغ وهو يضاقلا يضقي ال :ءاج ام باب «ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو
 ٦۱۲. ۔ )۱۳۳٤( ٩۱۱/۳ ثيدح

 . ھا . (حيحص نسح ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو

 هبنجتي نأ مكاحلل يغبني ام ركذ باب «ةاضقلا بادآ باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 :ًاضيأ هجرخأو ۲٤۷/۸. نيئاضقب ءاضق يف يضقي نأ نع يهنلا باب يفو ©”
 .40/4 فارشألا ةفحت رظنا .ةاضقلا يف ىربكلا ننسلا يف
 ثيدح نابضغ وهو مكاحلا مكحي ال باب «ماكحألا باتك يف هجام نبا هجرخأو

.VV/Y (17) 

 مكحي ال» :هظفلو ۳۷۸ص يضاقلا بادآ باتك يف «هدنسم يف يعفاشلا هجرخأو
 .«نابضغ وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي ال وأ «مكاحلا
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 ِسْكَعْلا 8 يعيب

 .ينألا ١ ال ٌءاَميِإ ُلَّوَألا : اهلا

 رإلا نأ ىَلَع .اَمُهُدَحَأ َرّدُق نو «مكحلاب ٍيفْصَوْلا ُناَرِيْفا َءاَميإلا َّنأ ىَلَع :ُلَّوَألاَ

 .امهرْو ْنِم دبل ُهَّنَأ ىَلَع يافا

 . هكا ُمِرلَتْسَي َّلِحْلاَو ءِهِرْكِذَك ُهَل مِزلَتْسُمْلا َرْكِذ َّنأ ىَلَع :
2 

 داك ْنِإ :ُراَتْخُمْلا اَهُكِلَن ءءاَميإلا لّلِع ٍةَحِص يف ِةَبَساَتُمْلا ارتش يِفَو
 . ”ثطرّتشا هِةَّبَساَتُمْلا َنِم َمِهُف ُليِلعَتلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

 .(ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو# :اهمامتو ۲۷٤. :ةيآلا ةرقبلا ةروس

 :بهاذم ةثالث ىلع ةلأسملا هذه يف نويلوصألا فلتخا

 نأ وأ «طبنتسم مكحلاو ًاحيرص فصولا ركذي نأ :يأ) امهيلك نأ :لوألا بهذملا

 ءاميإ (طبنتسم فصولاو مكحلا ركذي
 .ءاميإب امهنم ءيش سيل : يناثلا بمهذملا

 .مكحلا ركذ وهو :يناثلا نود «ءاميإ فصولا ركذ وهو :لوألا نأ :ثلاثلا بهذملا

 .ها .«قحلا وهو» :لاقو «نيققحملا نع ۲۴۲/۳ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح دقو

 ىلع ينبم يظفل عازنلاو» : 5975/5 رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا ىضاقلا لاقو

 ٠ .ءاميإلا ريسفت
 امهدحأ وأ نيروكذم اناك ءاوس «فصولاو مكحلا نارتقا ءاميإلا نأ ىلع ينبم :لوألاف

 .ًاردقم رخآلاو ءاروكذم

 .نارتقالا ققحتي هب ذإ ؛امهركذ نم ذب ال هنأ ىلع ينبم : يناثلاو

 : يأ) لحلاك ةلعلاو «هتابثإ يضتقي ءيشلا مزلتسم تابثإ نأ ىلع ينبم : ثلاثلاو

 .ها .؟روكذملا ةباثمب نوكتف ؛ةحصلاك ةلولعملا مزلتست (عيبلا

 بجاحلا عقد ٠ .۲۳۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۳۲/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 يلعبلا رصتخم ٠٤١/٤. رينملا بكوكلا حرش #/1١١. رصتخملا نايب .”*/4

 .181/؟ دونبلا رشن ۱۹۸/٩. طيحملا رحبلا .۲۹۸/۳ عماسملا فينشت .۷٤۱ص

 ةئالث ىلع ءاميإلا قيرطب ليلعتلا ةحص يف ةيسانملا طارتشا يف نويلوصألا .فلتخا

 بهاذم : ١

 ىلإ ةدنتسم ءالقعلا تافرصت نأل ؛يلازغلا هراتخاو .ًاقلطم طرتشي :لوألا بهذملا

 -لوق وهو .ملاعلا نهأو لهاجلا مركأ :حصي الف ءةمكحلاب ليلعتلا ىدعتت ال ليلعتلا
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 يف ٍفاَصْوألا ٌرْضَح َوُهَو :"”ْعيِسْفَملاَو 1101 /'رْبَسلا :ُتِلاَغلا

00 

00 

 _ ٠۳٠/۲ ناهربلا يف هل لثمو «- ثعابلا ىنعمب ةلعلا نأ ىلع ءانب  نيمرحلا مامإ
 ءانزلا ةشحاف نع ةعدرم تبثملا دلجلاو «ةقرسلل ةعطقم عرش يذلا عطقلاب ١
 يف راجنلا نباو cof جاهبإلا يف يكبسلا نبا هبسنو .طرتشي ال : يناثلا بهذملا

 ةمالعلا :يأ فّرعملا ةلعلا نأ ىلع ءانب ؛رثكألا ىلإ ٠١١/١ رينملا بكوكلا حرش
 .ةرامألاو

 ءافش يف امل فلاخم هنأل ؛رظن هيفو .يلازغلا نع ۳ ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو
 .47ص ليلغلا

 يضقي 7 :مالسلا هيلع هلوق يف امك ةبسانملا نم ليلعتلا مهف نإ: ثلاثلا بمذملا
 «ةبسانملا مهف نودب هنم ليلعتلا مهف عانتمال ؛ةبسانملا تطرتشا «نابضغ وهو يضاقلا

 وهو .ليلعتلا مهف ريغ نم ةبسانملا دوجو عانتمالا طرتشي مل اهنم ليلعتلا مهفي مل نإو
 .بجاحلا نبا رايتخا

 امهنم ذب الف الإو «ةبسانملا روهظ طرتشي له هنأ ىلإ ةبسنلاب وه امنإ فالخلا اذه نإ
 لاق امك ًابوجو امإ ةمكحلا نم ماكحألا ولخ عانتما ىلع قافتالل ؛ًاعطق رمألا سفن يف
 .ةنسلا لهأ لاق امك ًالضفت وأ «ةلزتعملا
 حرش .۲۳۰/۳ يدمآلل ماكحإلا .4"ص ليلغلا ءافش .051 - ۰ */؟ ناهربلا :رظنا
 دضعلا حرش /1١7. رصتخملا نايب ۴۲٤/٤. بجاحلا عفر .٠۳۹ص لوصفلا حيقنت
 .ينانبلا ةيشاح عم 7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .75/1 رصتخملا 39
 حتاوف 41١/4. ريرحتلا ريسيت TE ةضورلا رصتخم حرش .ه۳ - ٠۲/۳ جاهبإلا
 فينشت .۷٤۱ص يلعبلا رصتخم ١41/4. رينملا بكوكلا حرش ٠ 1 تامحرلا
 ٠١١۷/۲. دونبلا رشن ۲۷٤/۳. عماسملا

 .حرجلا هب ربتخي يذلا ليملا وهو .«رابسملا» هنمو .رابتحالا :ةغللا يف ربسلا

 هنأ يف اهنم ةدحاو لك ربتخيو ‹تافصلا مسقي ةلعلا يف رظانلا نأل ؛هب اذه يمسو
 .؟ال وأ ةيلعلل حلصت له
 رينملا حابصملا ۲۸/١. ةغللا سيياقم مجعم ١96. ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا

 .۳۹۸ص لوصفلا حيقنت حرش 0١.

 .نارتقالاب ميسقتلا نع نييلوصألا ضعب رّبع اذلو ؛نارتقالا :ةغللا يف ميسقتلا
 دونبلا رشن .441/# ةضورلا رصتخم حرش .١٠٠ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا

. 10۸/۲ 

 .طقف ؛ربسلا» ىلع ةيمستلا يف رصتقي دقو

 رظانلا مهوتي يتلا فاصوألا دادعت هنأل ؛ربسلا ىلع دوجولا يف مدقم ميسقتلاو
 -ناكف ؛هريغ نم ليلعتلل حلاصلا زيميل ؛اهربتخي : يأ ءاهربسي مث <  «ليلعتلل اهتيحالص
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 ,00"2ذجأ ملف ُثْنَحَب :يِفْكَيَو يعي ءهليِلَدب '')اَهِضْعَب ُلاَطْبإَو ءٍلْضَألا

 وأ
2 
 م 6

 0 . “شاو اَم ُمَدَع ٌلضألا

(01) 

(۲) 

(۳) 
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 ةءادبلا نكل «بيترتلا ىلع لدت مل نإو واولا نأل ؛«ربسلاو ميسقتلا» :لاقي نأ ىلوألا .

 .دوجأ مّدقملاب

 هنأل ؛ ًاضيأ هيلع مدقم وهف ‹ميسقتلا نع رخأت نإو ربسلا نأب : هنع نويلوصألا باجأو

 يف «ربسلا» مدقف ؛ايناث ربسي مث «مسقي مث ؟ال مأ فاصوأ هيف له «ّلحملا ربسي الّرأ

 .لوألا ربسلا رابتعاب ظفللا

 ؛وه امنإف ميسقتلا امأو .ربسلا وه امنإ ةيلعلا ةفرعم يف رثؤملا نأب :ًاضيأ اوباجأو

 ربسُي ءيش ىلإ ربسلا جايتحال

 ؛ريسلاو ميسقتلا :لوقت نأ لصألاو» :"98ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاقو

 : ميسقتلا يف ةلصاحلا فاصوألا كلتل رابتخالا ضرغم يف لوقن مث ءالوأ مسقن انأل

 .اذه نيعتف «حلصي ال اذهو لسی ال اذه

 وه رابتخالاو «رابتخالل ةليسو ناك امل ميسقتلا نكل «ميسقتلا دعب عقاو رابتخالاف

 رخأو مالا دصقملا هنأل ؛ربسلا مدق ءلضقألاو مهألا ميدقت برعلا ةدعاقو .دصقملا

 .ها .«دصقملا نم ةبتر ضفخأ ةليسو هنأل ؛ ؛ ميسقتلا

 .٠٠٠ص لوخنملا .04/؟ ناهربلا :يف ميسقتلاو ربسلا ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 عفر .۳۹۸ص لوصفلا حيقنت حرش .۲۳۲/۳ يدمآلل ماكحإلا .196/4 ىفصتسملا

 حرش .؟75/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١٠١. رصتخملا نايب ."98/4 بجاحلا

 ۱۲۹/٤ - ٠١١. لوسلا ةياهن .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .۲۹۹/۲ تومحرلا حتاوف .4 ريرحتلا ريسيت

 .1648/7 دونبلا رشن ١57/5. رينملا بكوكلا حرش .48١ص يلعبلا رصتخم 55

 .أ :نم ةطقاس «اهضعب» ةظفل

 ‹«فاصوألا هذه ىوس دجأ ملف ٌتثحب :لوقي نأ عنُم اذإ رصحلا نايب يف يفكيو

 .هريغ مدع نظ بلغي امم كلور «هنيدتو «هتلادعل ؟ هيف قّدصُيو

 حرش 6/*٠١. رصتخملا نايب ."55/4 بجاحلا عفر ۲۹٦/۲. ىفصتسملا :رظناو

 حرش .148١ص يلعبلا رصتخم .455ص ةدوسملا .75/85 رصتخملا ىلع دضعلا

 ."87ص لوصألا دئاوز .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 عماسملا فينشت .677/ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .55/5 ريرحتلا ريسيت

V1 

 :"؟5/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .رهاظ فيرحت وهو .«وأ» لدب «و» أ : يف

 ها .«حيحصلا وهو ««وأ» فنصملا طخب اذك «اهاوس ام مدع لصألا» :لوقي «وأ»»

 .دوصقملا نظلا لصحي كلذب نإف ؛اهريغ مدع لصألا نأل :لوقي وأ

1° A: 



 ْرَي ُدِهَتْجُمْلاَو عاطل آل ُهَُلاَطْنِ مزل ر -آ ًمضَو ضرَتْعُمْلا نب
 . ت الإ عطف ءائِعْطَق لاطبالاو ُرْضَحْلا َناَك ىَتَمَو ت 0

 °فذحْلا ُقُرَطَو

 7 هيْشيَو طَقَف ىَقْبَتْسُمْلاِب مكشلا ت لا ِتاَبْنِإ ُناَيَب َوُهَو : ُءاَْلإلا :اهنم

 َهَلِع ُفوُذَْحَمْلا َناَك ول :ْدَصْقُي مَ هلال ؛هپ سيل ديب ال يلا سْكَعْلا
 ص
 ّرَقَتْسِإ اَمَل ِدَّلِع َءْرُج ىَقْبَتْسُمْلا َناَك ْوَل :َدِصُق اَمَّنِإَو هئاقتنِإ َدْنِع © تئل سا

 . “لوألا نع ىتمَتْسُيَم َكِلَذِل لضأ ْنِم دال :لاقي نكَلَو

 حرش #/"٠١. رصتخملا نايب ."55/4 بجاحلا عفر .595/؟ ىفصتسملا :رظناو =
 حرش .48١ص يلعبلا رصتخم .4556ص ةدوسملا ۲١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا
 ريسيت ."87ص لوصألا دئاوز .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۲/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 .775/# عماسملا فينشت .۳۷٥ص تاقرولا حرش يف ا .45/54 ريرحتلا

 .هب لوعفم بصن لحم يف هنأل ؛رهاظ فيرحت وهو .(اًفِضَو) لدب (ٌفْصضَو» ش : : يف (1)

 .رصحلا ملسيل ؛هلاطبإ لدتسملا مزل نيبت اذإف ءرخآ ًافصو نيبي نأ هل ضرتعمللو (۲)

 حرش #/"٠١. رصتخملا نايب ."55/4 بجاحلا عفر . .595/؟ ىفصتسملا :رظناو
 حرش .48١ص يلعبلا رصتخم .476ص ةدوسملا ۲۳٣/۲. رصتخملا ىلع دضعلا
 ريسيت ."87ص لوصألا دئاوز .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 .؟75/ عماسملا فينشت .077ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .55/54 ريرحتلا

 هاضتقا امب ًاذخاؤم نوكيو «هيلإ عجريف ءهنظب لمعلا هيلع بجي هنإف ادهتجم لدتسملا ناك اذإ ()
 لاطبإلاو «لدتسملا ةهج نم فاصوألا رصح ناك ىتمو .هسفن رباكي الو هب ذخألا همزليف ؛ هنظ
 نإو .تايعرشلا يف ليلق اذه َّنكلو .فالخ الب يعطق كلذب ليلعتلاف ًايعطق ضرتعملا ةهج نم

 ال ليلعتلاف بلغألا وهو ءامهالك وأ ءًاينظ امهدحأ ناك لب ؛ًايعطق لاطبإلاو رصحلا نكي مل
 .اهوحنو دئاقعلا نم عطقلاب هيف دبعتي ال اميف هب لمعيو .نظلا الإ ديفي
 #/١١4. رصتخملا نايب .55/5 بجاحلا عفر ۲۳١. - ۲۳۲/۳۲ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 طيحملا رحبلا ۳ اسلا فينشت .۲۳۷ 7755/5 رصتخملا :ىلع دضعلا حرش
 ١55/9. دونبلا رشن ١55/54. رينملا بكوكلا حرش ٠ .١ه/4 لوسلا ةياهن ._./0

 فذح : يآ فذحلا قرط يف عرش «٠ ءرصحلا نايب نم بجاحلا نبا خيشلا غرف امل (4)

 .ةلع هنوك لاطبإو «فاصوألا ضعب
 .«ول» لدب «ولوا» أ : یف ()

 .رهاظ فيرحت وهو .«یفتنال» لدب «افتنال» أ :ىف )3

 -كيلإ قوسأ هتدئافلو ؛هيف عسوت دقو ٠٠٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلا هركذ ثحبلا اذه (۷)

 ١م١٠١



 «مُكُحْلا َكِلَذ ىلإ ِةَبْسّملاِب و ِرَصِقْلاَو ِلوُطَلاَك ءاَقَلَطُم هَدْرط :اَهْنِمَو

 . قبلا | ماكخأ يف ٍةُيِروُكَّذلاَك
 0 )عدا ٍنِإَق لُتْنَحَب١ : َرِظاَتُمْلا ىِفْكَيَو . 0كتيَساَتُم رهط أ "اهن

 0 ؛لِدَتْسُمْلا وبس حجر َكِلَذَك ىَقْبَتْسُمْلا َّنأ 2 : Gt Ti Goro ولا هك

(000 

(۲) 

 فيل

)4( 

 يف ىقبتسملا فصولا لالقتسا ىوعد :لوقي نأ لئاقل نكل» : لاق ثيح «ةلماك هترابع

 فوذحملا فصولا ءافتناو .هدوجو عم مكحلا تابثإ دّرجم نم ليلعتلاب ءاغلإلا ةروص

 يف ًايفاك ءاغلإلا ةروص يف بفصولا عم مكحلا توبث درجم ناك ول هنإف ؛ةحيحص ريغ

 كلذ ناكل ءةلعلا تابثإ قرط نم 3 هلالقتسا ىلع لدي ام ةميمض نودب ليلعتلا

 ؛قرطلا نم هريغ اذكو «ةجاح ربسلاو ثحبلا ىلإ نكي ملو «سايقلا لصأ يف ًايفاك
 عرش نإ كلذ دنعو «ةلعلا تابثإ قرط ضعبب لالدتسالاب لالقتسالا نايب نم دب ال اذإف

 ةروص يف لالقتسالا نيب نإف ءةلعلا تابثإ قرط ضعبب لالقتسالا نايب ىف لدتسملا

 ءاغلإلا ةروص تلقتسا دقف «لوألا لصألا ىف كلذ تبثأ امك ءربسلاو ثحبلاب ءاغلإلا

 نإف «هيلإ ةجاح ال لوألا لصألا نأ انيبتو «هتلعل ًالصأ نوكت نأ نكمأو «رابتعالاب
 ةلقتسم ىرخأ ةروص ركذب الإ رابتعالا يف هب كسمتلا نكمي ال ٍلصأ ىلإ ريصملا

 اذه عم همزليف ءرخا قيرطب لالقتسالا نيب نإو «ةدئاف الب اليوطت نوكي «رابتعالاب

 قيرط ىلإ قيرط نم ةلع فصولا نوك تابثإ يف لاقتنالا وهو ءرخآ ٌروذحم روذحملا
 .ها . (رظنلا ماقم يف عينش وهو ءرخآ

 لوطلاك ؛عرشلا ماكحأ عيمج يف :يأ ءًاقلطم فوذحملا درط فذحلا قرط نمو
 ميدقتلاو «قتعلا الو «ثرإلا الو ءةرافكلا الو صاضقلا يف اربتعي مل امهنإف ؛رصقلاو
 .ًالضأ مكح امهب لّلعي الف ءاهريغ الو «ةالصلا يف

 يف ةيروكذلاك هريغ يف ربتعا نإو مكحلا كلذ ىلإ ةبسنلاب نكلو ءًاقلطم سيل وأ

 ةيالوو ءءاضقلاو .ةداهشلا يف ةربتعم اهنوك عم «هيف ةاغلم يه ذإ ؛قتعلا ماكحأ

 .قتعلا ماكحأ نم ءيش اهب ُلّلعي الف «ثرإلاو حاكنلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠۷/١. رصتخملا نايب ۲۷/١". بجاحلا عفر :رظنا

 عمج ىلع يلحملا حش .580/# عماسملا فينشت A طيحملا رحبلا ۳۲
 حتاوف ٤۷/٤. ريرحتلا ريسيت ۱۲۲ص لوصولا ةياغ .ينانبلا ةيشاح عم 77/7 عماوجلا

 .155/7 دونبلا رشن ۱٤۸/٤. رينملا بكوكلا حرش .۳۰۰/۲ تومحرلا

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هتبسانم» لدب «ةبسانم» ش ءأ :يف

 .۲۳۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱٠۷/۳ رصتخملا نايبو :4
 .رهاظ فيرحت وهو .«ىعٌدا» لدب ؛اعّدا» ش :يف

 .رهاظ فيرحت وهو .«ربس» لدب «ربص» ش :يف

 م١٠١



 . ؟"9ةيِدْعَّتلِل هِتَقفاَوَمِب

 ؛ "دلع ْنِم دب ال هنآ ءاَمِهرْيَغَو ٍطاَئَمْلا ٍجيِرْخَتَو ٍرْبَّسلاِب ٍلَمَعْلا ليلو
 ةَمْحَر اإ َكاَئْلَسْرَأ اَمَوظ :"[ىَلاَعَت ِهِلْوَقِلَو ءَكِلَذ ىَلَع ِءاَهَقُمْلا عاَمْجِإل

 هجو فوذحملا فصولل رهظي ال نأب ؛ةبسانملا روهظ مدع :فذحلا قرط نمو )١(
 .ةبسانم

 لاق ولف .«ةبسانم مكحلاو فصولا نيب دجأ ملف تثحب» :لوقي نأ رظانملا يفكيو
 كلذ هلوق ناك نإف «ةبسانم مكحلا نيبو هنيب سيل ًاضيأ يقابلا فصولا نإ : ضرتعملا

 ناك نإو «كلذ هنم لبقي مل لدتسملا هركذ ام ةبسانم ميلست يأ «هتبسانم ميلست دعب
 نم حجرأ لدتسملا ربسف لدتسملا هركذ يذلا فصولا ةبسانم ميلست لبق كلذ هلوق

 :هلوق وهو - ضرتعملا ربسو .مكحلا ةيدعتل ٌقفاوم لدتسملا ربس نأل ؛ضرتعملا ربس
 حجرأ ةيدعتملا ةلعلاو ءرصاق  ةبسانم هيف دجأ ملف ىقبتسملا فصولا يف تثحب ينإ»

 هنأل ؛مكحلاو يقابلا فصولا نيب ةبسانملا نايب لدتسملل سيلو .ةرصاقلا ةلعلا نم

 .ةبسانملا ىلإ ربسلا نم لاقتنا ذئنيح
 حرش */1١17. رصتخملا نايب ۳۲۷/٤. بجاحلا عفر .۲۳۹/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 حرش YAY عماسملا فينشت .77ا//8 طيحملا رحبلا .۲۳۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 حتاوف .۲۲٠ص لوصولا ةياغ .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۳/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 ٠١۳/۲. دونبلا رشن .159/5 رينملا وكلا حرش ."0/7٠؟ تومحرلا

 قفو ىلع اهاتدجوف عرشلا ماكحأ انيرقتسا انإ» :10/ جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق (0)
 ًافالخ ءهيلع بوجولا قيرطب ال .هناسحإو ىلاعت هّللا لضف نم كلذو ؛دابعلا حلاصم

 «هريغ دجوي ملو .مكحلا كلذ ةيلعل حلاص فصو كانهو مكح تبث ثيحف «ةلزتعملل

 .بجاو نظلاب لمعلاو ءمكحلا كلذل هلع فصولا كلذ نأ ّنَظ لصحي
 امإ كلذو :لاق .دابعلا حلاصمل ةعورشم ماكحألا نأ ىلع عامجإلا مهضعب ىعدا دقو
 ىوعدلا هذهو .ةنسلا لهأ نم ءاهقفلا دنع ناسحإلا وأ «ةلزتعملا دنع بوجولا قيرطب
 الو بوجولا قيرطب ال «حلاصملاب ماكحألا ليلعتب اولوقي مل نيملكتملا نأل ؛ةلطاب
 «نيملكتملا ريهامج ةفلاخم عم عامجإلا دقعني فيكو .مهلوصأب قئاللا وهو «زاوجلا

 نم نأل ؛ىلاعت هللا لاعفأ للعت نأ زوجي ال :اولاق دقو «مهملع لئاسم نم ةلأسملاو
 مأ هيلإ دوعي ضرغلا كلذ ناك ءاوس «ىلوأ هيلإ ةبسنلاب هلوصح ناك ءضرغل العف لعف

 هللا ىلاعتيو «هریغ يف ًالمكتسم ءهسفن ىف ًاصقان نوكي كلذك ناك اذإو ءريغلا ىلإ

 .588 ۔ ۳۲۸/۴ بجاحلا عفر :رظناو ها .«كلذ نع هناحبس
 نايب ىف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 1 “#/١٠١8. رصتخملا

AF 



 ر چ ے9 رو رور وكر ت ت ر
 9 كقعّتلا َّنأل ؛ُبِلاَعْلا َوُهَف ءاَنْمْلَس ولو ."”هيِمْعَتل لا ُبِهاظلاَو .''”كَنيِمَلاَعْلِل

 .ِةَبَساَتُمْلا يِفَو ءاَهُروُهَظ تبت ْدَكَو لع لمي ؛دايِقْناْلا ىَلِإ ُبَرُ 3

 ؛ عيِمَجْلا يِف اَمُراَبِيْعِإ ٌبجَيَ ؛ِةَبَساَتُمْلاِب اَهُر دَقَك مل لَو

 ..ماكخألا ٍلَلِع يف ِنّطلا مل بوو ىَلَع عاَمَجِإلِل

 ُنيِيْعَت َّوُهَو "”ِطاَئَمْلا ٌجيِرْخَت 0"2ىَمَسُيَو '*”ُةَلاَخِإلاَو ُةَبَساَنُمْلا :غبا ولا

 يف ٍراَكْسِإلاَك ءورْيَع ًالَو صب آل ههِتاَذ ْنِم ِةَبَساَتْمْلا ِءاَدْبِإ ِدَّدَجُمِ هلل

 )١( :ةيآلا ءايبنألا ةروس ٠٠١.

 هنم مهفي :يأ «ميمعتلا ةيآلا رهاظو» ۲۳۸/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق (؟)
 مهل ةحلصم ال مكحب لّسرأ ول ذإ ؛اهلك ماكحألا نم مهل عرش اميف مهحلاصم ةاعارم

 ها .«مومعلا رهاظ فلاخف ؛ةدئاف الب فيلكت هنأل ؛ةمحرلا ريغل الاسرإ ناكل «هيف

 حرش .۳۹۸ص ةدوسملا ۱٠۰۸/۳ - 1١9. رصتخملا نايب .۳۲۹/۲ بجاحلا عفر :رظناو

 ٠١١/٤. ريئملا بكوكلا

 .«لقعتلا» لدب «لّفعتملا» أ :يف (۳)

 رصتخملا نايب ٠/٠". بجاحلا عفر .58/# جاهنملا حرش يف جاهبإلا :رظنا (5)

 .49/4 ريرحتلا ريسيت .دعسلا ةيشاح عم ۲۳۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 0

 ٠١١/٤. رينملا بكوكلا حرش

(o)تيمس دقو 59 ىنعمب َلاَخ نم . .ةّلاَحإلا ىمستو «ةبسانملا :ةلعلا كلاسم نم عبارلا  

 .مكحلل فصولا ةّيلع ني : يأ ءُلاَخُي اهتاذ ىلإ رظنلاب هنأل ؛ ةلاخإلاب فصولا ةبسانم

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1١١/١. رصتخملا نايب ۴٠/٠". بجاحلا عفر :رظنا

 ۳/۲ تومحرلا ؛ حتاوف ٠١١/٤. رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲

 .154/7 دونبلا رشن .8”07ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .« 8“ عماسملا فينشت

 .(ىّمَسُيولا لدب (ىََمَسُتوا شا :يف )53

 «مكحلا هب طين ام ءادتبا نم هيف امل ؛طانملا جيرخت ىمسي ةبسانملاب ةلعلا جارختسا )۷(

 .هيلع قلع : يأ

 رصتخملا نايب ."0/5 بجاحلا عفر :يف طانملا جيرختل نييلوصألا تافيرعت رظنا

 ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲۳۹/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳

 رينملا بكوكلا حرش .5/4 ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷٤/۲ عماوجلا عمج

 حرش يف تاقيقحتلا .587/ عماسملا فينشت ۲ تومحرلا حتاوف . 3

 ٠١١/١. دونبلا رشن .۳۸٥ص تاقرولا

 .رهاظ فيرحت وهو .«ءادبإ» لدب «اًدب» ش :يف (۸)

 5م٠١



 صاعق يف ِناَوْدْعْلا ٍدْمَعْلا لْنَملاَو [ب/1١۷ / «ميرختلا

 هْيَلَع مكُحْلا بيتر ْنِم ًالْفَع الْقَع ُلُصْحَي ْطبَضْنُم ٌرِهاَظ ٌفْضَو : ُبِساَتُمْلاَو

 7 .ةَدَسْفم عد 8 «ةحَلصَم لوصح ْنِم اًدوَصْمَم َنوُكَي نأ ُحْلْصَي ام

 ب ال َبِئَمْلا َّنَأَل ؛ُةَِظَمْلا َوُهَو ُهُمِزآلُم َرّيْغا ٍطَضْنُم َرْيَغ وأ ءاِّفَح ناک

 رل يف ِدْمَعْلاب اًكْرُع ِهْيَلَع ّيِضْقَمْلا ٍلْعِفْلاَو َقَقَسَمْلِل رَفَّسلاَك ءَبْيَعْلا

 نأ ينعي .فصولا تاذ نم ةبسانملا ءادبإب لصألا ةلع نييعت وه :طانملا جيرختو )١(

 ةبسانملا كلت دوجوب ٌلقعلا مكحيف مكحلل بسانم ٍفصو ىلع المتشم لصألا نوكي

 ؛ناودعلا دمعلا لتقلاو ءميرحتلل ؛؟راكسإلاك < .مكحلا هلع وه ٌفصولا كلذ نأ

 .صاصقلل
 ىلع دضعلا حرش ١١١. رصتخملا نايب ۴۳٠/١. بجاحلا عفر :رظناو

 عم ۲۷٤/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم ؟*94/؟رصتخملا

 تومحرلا حتاوف ٠١١/٤. رينملا بكوكلا حرش .47/4 ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح

 دونبلا رشن .۳۸٠ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .7587/* عماسملا فينشت ۲
5 . 

 :لاق ثيح ۲۴۷/۳ ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا فيرعت «فيرعتلا اذه نم بيرقو (۲)
 ٌلوصح هقفو ىلع مكحلا بيترت نم مزلي طبضنم رهاظ فصو نع ةرابع :بسانملا»

 .ها . ؟مكحلا كلذ عرش نم ًادوصقم نوكي نأ حلصي ام

 .6١ال/ه يزارلل لوصحملا .45١ص ليلغلا ءافش :يف بسانملا فيرعت رظناو

 رصتخملا نايب ۴۳٠/٤. بجاحلا عفر ."١9ص لوصفلا حيقنت حرش .۱۹۱/۲ ليصحتلا

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .۲۳۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١ ١.

 Core رينملا بكوكلا حرش ."01/5 تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ۴
 .155١/؟ دونبلا رشن .۳۸٥ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .588/# عماسملا فينشت

 ءمكحلل ًافّرعم لعجيف همزالم ربتعا «طبضنم ريغ وأ ءًايفخ روكذملا فصولا ناك اذإ (۳)
 ؛ طبضنملا ريغو يفخلا ربتعي مل امنإو «همدعب مدعيو «هدوجوب دجويف «٠ةنظملا» وهو

 مدعو ءافخلل ؛لقعلا نع بيغ امهنم ًالك نأل ؛امهنم لكب ليلعتلا زوجي ال هنأل
 .مكحلا يأ ءهنع بيغلا فّرعي ال لقعلا نع بيغلاو .طبضلا

 «صخرلا بيترتل ةبسانم ةقشملا نإف ؛ةقشملل رفسلا :طبضنملا ريغل ةنظملا لاثم
 .رفسلا وهو اهمزالمب صخخرتلا طينف ءاهطابضنا مدعل ؛رذعتم اهسفن يف اهرابتعاو

 فصو نكل «صاصقلا عرشل بسانم ناودعلا دمعلا لتقلا نأ :يفخلل ةنظملا لاثمو
 =امب صاصقلا طينف ؛هنم ءيش كردي ال يبيغ رمأ همدعو دصقلا نأل ؛يفخ دمعلا

 م١١



 ُهْمَقَْلَت ٍلوُقْعْلا ىَلَع ضِرُع ْوَلاَم :ُبِياَتُمْلا» :ِدْيَر وبأ َلاَقَو عدو ي

 . “لوبا

 .ًادمع اهنوكب اهيلع فرعلاب يضقي ةصوصخم لاعفأ نم ةيدمعلا مزالي =

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١1١7. رصتخملا نايب .""7/4 بجاحلا عفر :رظنا
 .ينانبلا ةيشاح عم ۷۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم فرخ

 لوحفلا داشرإ .6١7©ص لوصولا ةياغ ۲٠۷/١. طيحملا رحبلا .7817//“ عماسملا فينشت

 .188ص

 ىلع ضرع ول امع ةرابع :بسانملا :ديز وبأ لاق» ۲۳۷/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق )١(
 .لوبقلاب هتقلتل لوقعلا
 «ءيشلا اذهل بسانم ءيشلا اذه :لاقي ثيح يوغللا عضولل اقفاوم ناك نإو هركذ امو
 ` عم ٌرظانلا هققحتي نأ نكمأ نإو «ىنعملا اذهب بسانملا ريسفت نأ ريغ ءهل مئالم يأ

 لوقي نأ ناكمإل ؛رظنلا ماقم يف همصخ ىلع هتابثإ ىلإ رظانملل قيرط الف «هسفن
 هاقلت نإو .ءّىلإ ةبسنلاب ًابسانم نوكي الف ءلوبقلاب يلقع هقلتي مل امم اذه :مصخلا

 نم ىلوأ لوبقلاب هل يريغ لقع يقلتب يلع جاجتحالا سيل هنإف ؛لوبقلاب يريغ لقع
 .لوبقلاب هل يلقع يقلت مدعب يريغ ىلع جاجتحالا
 نارقو ةبسانملاب رظنلا ماقم يف ةلعلا تابثإ يف كسمتلا عانتما ديز وبأ ىنب اذه ىلعو

 اميف هسفن رباكي ال هنأل ؛رظانلا قح يف كلذب كسمتلا عنتمي مل نإو ءاهب مكحلا

 .ها .«هلقع هب يضقي

 ت) يفنحلا ديهشلا مكاحلا نع ۹۹٠/۳ ماظنلا عيدب يف لقن يتاعاسلا نبا نأ الإ

 ؛ةميقتسملا عابطلاو «ةميلسلا لوقعلا لب ءهرظانم لقع الو هلقع سيل" :هلوق (ه۳
 .ها .«هرظانم ىلع اليلد ضهتنا هتقلتو اهيلع ضرع اذإف

 هتابثإ نكمي هنأ :قحلاو :ىلازغلا لاق» :188ص لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لاقو

 ىلإ تفتلي الف للعملا هابأ اذإف طوبضم هجو ىلع ةبسانملا ىنعم نييبتب دحاجلا ىلع
 .ها .«كلذ الإ لدتسملا مزلي ال هنإف ‹ حيحصلا وه اذهو .هدحج

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش /١1١. رصتخملا نايب ۲/١". بجاحلا عفر :رظناو
 .7185/ عماسملا فينشت 7١5/8. طيحملا رحبلا ۸۲ . 

 نم .يسوبدلا ديز وبأ «ىسيع نب رمع نب هللادبع وأ هّللا ديبع يضاقلا وه :ديز وبأ -
 نبا هنع لاق .ججحلا جارختساو رظنلا يف لثملا هب برضيو «ةيفنحلا ءاهقف رباكأ

 وهو .."يأرلا باحصأ ماغرض يسوبدلا ديز وبأ» :7/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا

 يف ؛ةلدألا ميوقتاو «رظنلا سيسأت» هتافلؤم نم .دوجولل فالخلا ملع زربأ نم لوأ

 ىراخبب يفوت .عورفلاو لوصألا يف «رارسألا*و ««عرشلا ةلدأ ديدحت»و «هقفلا لوصأ

 .ه ١(٤ ةنس

۱۰۸٩ 



 ءبلاَك ءاّتظ و يَ محلا عن نم ُدوُصْقَمْلا لصخب ل ْدَقَو هم Mc e) هل 4 دَ

 .©هرْمَحْلا د دحک : نْيَيِواَسَُم هيمو ٌلوُصْحْلا نوي ْدَكَو ."”صاّضِقْلاَو

 ْدَكَو .ْلاَوَتلا ٍةَحَلْضَمِل ؛ةَسيآلا حاكِيَك .حججزأ يفت نوَ ْدَكَو

 . ُتِلاَتلاَو يِناَّلا ركي

 .۹٠٠ص ةيهبلا دئاوفلا .48/نايعألا تايفو .545/بهذلا تارذش: يف هتمجرت رظنا =
 "ص مجارتلا جات .١/585نيبملا حتفلا

 ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«و» لدب ء١٠*/ رصتخملا نايب يف امك «وأ» أ :يف )١(
 ۰ .540/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۴۴۲/٤ بجاحلا عفر

 .ًانظ لصحي دقو انيقي مكحلا عرش نم دوصقملا لصحي دق (۲)

 .ًانيقي دوصقملا وه يذلا كلملا هنم لصح احيحص ناك اذإ هنإف ؛ عيبلاك نيقيلاف
 ءناودعلا دمعلا لتقلا ىلع مادقإلا للقت هتيعورشم نإف ءراج زنالل ؛صاصقلاك : ينظلاو
 .ًاريثك صاصقلا عرش عم هيلع مادقإلا ققحتل ًايعطق سيلو
 امهب ليلعتلا ةحص ىلع قفتم نالوألا نامسقلاو» ۲۳۹/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 ها. .«ةبسانملاب نيلئاقلا دنع

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١١4. رصتخملا نايب ۴۴۲/١. بجاحلا عفر :رظناو
 طيحملا رحبلا ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 4/۲
 رينملا بكوكلا حرش .177١ص لوصولا ةياغ .588/“ عماسملا فينشت ./

 . دونبلا رشن . 5/٠

 لب ءقيقحتلا ىلع لاثم عرشلا يف هل قفتي ر امّلقف» ۴ ماكحإلا يف يدمآلا لاق (۳)

 هءاضفإ نإف «لقعلا ظفحل ؛رمخلا برش ىلع دحلا عرشك كلذو «بيرقتلا قيرط ىلع
 ال هيلع نيمدقملا ةرثكل ةمواقم هنع نيعنتمملا ةرثك دجن انإ ثيح «ددرتم كلذ ىلإ

 .ها .«ةداعلا يف رخآلا ىلع نيقيرفلا دحأل ةبلغلاو حيجرتلا هجو ىلع
 .هلاثم يف رصتخملا يف انهو ۱۸۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا خيشلا هعبت دقو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١٠١/١. رصتخملا نايب ."“5/4 بجاحلا عفر :رظناو
 ماظنلا عيدب ٠١١/١. رينملا بكوكلا حرش .588/* عماسملا فينشت ۴۲
4948 

 .شحاف فيرحت وهو .«ةسيآلا» لدب «ةمئألا» أ :يف (5)

 ةحلصمل ؛ةسيآلا حاکنک هلوصح نم حجرأ مكحلا عرش نم د دوصقملا يفن نوكي دقو (6©)

 يفن ناكف «ةداع ديعب هنأ ريغ ٌالقع اهنم دلولا لوصح نكمأ نإو هنإف هدلاوتلا

 .هلوصح نم حجرأ ةروصلا هذه يف دوصقملا لوصح

 -حرش ٠٠١/۳. رصتخملا نايب .4/*5 بجاحلا عفر .۲۳۹/۳ يدمآلل ماكحإلا :رظنا

1 °AV 
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 ىَفَتْلإ ِنِإَو ريتا دقو ءٍِضْراَعّتلا ىلإ ٍةَجاَحْلا ُةنِظَم َهِيَبْلا َّنَأ :اَنَل
 ّنَطلا یف ِنِإَو «َربتْغا ِدَقَو ََىَقَسَمْلا ُهَِطَم َوُفَّسلاَو ءِرّوُّصلا 9 ىف ٩۶ وا

 . "يفرَملا ِكِلَمْلا یف

 ٍقكِِرْعَم جورب ٌىِقِرْشَمْلا بسن ٍقوُحْلُك ءاَّعْطَق اَئِئاَف َناَك وَ اا

 الخ د لق ءسِلْجَمْلا يِف ذ اًهُعِئاَب اًهيِرَثْشَي ٍةَيِراَج ٍءاَرْبِْسِإَكَو

 . *”ةئفتَحْلِ

 ا

 ٠١۸/٤. رينملا بكوكلا حرش .۲۸۹/۳ عماسملا فينشت .540/7 رصتخملا ىلع دضعلا =
 .ينانبلا ةيشاح عم ۱۷۸/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 .أ :نم ةطقاس «نظلا» ةظفل )١(

 هراتخاو #2١17 ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلا امهب ليلعتلا ححص دقو (۲)

 ١83/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ۲۰۸/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا
 .188ص لوحفلا داشرإ ىف یناکوشلاو ؛

 ليلعتلا لوصألا لهأ دنع حصألا» :119/5 دونبلا رشن يف يطيقنشلا يولعلا لاق
 .ها . «ةعبرألا ماسقألا نم نيفرطلاب

 قفاوملا وهو . . : نم هتبثأ امو . ةّسيِرْعَم جُدرَتبا لدب (ةيبِرْعَم ٌجّوَرَي» ش «لصألا :ىف ذ (۳)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 21114/# رصتخملا نايبو ۴٤ بجاحلا عفر يف امل

۰/۲ ° 

 ٌعرشف ءمُكِحْلا ماكحألا عرش نم دوصقملا نأل» ۲٤١/۳: ماكحإلا يف يدمآلا لاق (54)
 باحصأل ًافالخ ءعرشلا هب ُدِرَي الف ءًاديفم نوكي ال ًانيقي ةمكحلا ءافتنا عم ماكحألا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۱١۷/۳. رصتخملا نايب ."/4 بجاحلا عفر :رظناو

 فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ۷4 _ ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 01

 .184ص لوحفلا داشرإ 01 رينملا بكوكلا حرش اغلب عماسملا

 .«حاكنلا وهو هببس دوجول ؛ةقيقح لوخدلا جو م «بسنلا تبثي

 :ةيبرغمب يقرشم جوزت ةلاح يف هدلاوب دلولا بسن قاحلإ : ةيفنحلا بهذم نإ م مث

 :ةلأسملا يف نيلصأ عامتجا ىلع مهدنع ينبم لوخدلا ققحت نود شارفلا مايقب ءافتكا

 .صنلل ؛شارفلا بحاصل دلولا نأ : امهدحأ

 ليبس ىلع تاداعلا قراوخ عوقو زاوج ىلع ءانب ؛هلامتحاو ءامهئاقل ناكمإ : ىناثلاو

 .اهوحنو تاماركلا

 4م١٠١



 .ةيفنحلل روهمجلا ءاملع نم ريثك هازع امك نيجوزلا عامتجا ءافتناب عطقلا عم ال =

 ماكحإلا .۴۳۴/۲ عئانصلا عئادب ۸۱۸/٤. ةيادهلا ىلع ةيانبلا 55٠0/5 راتحملا در :رظنا

 ىلع دضعلا حرش #/١١17. رصتخملا نايب ۳۴۳/١. بجاحلا عفر .۲۳۹/۸۳ يدمآلل

 .ينانبلا ةيشاح عم ۲۷۹ - ۲۷۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .5140/؟ رصتخملا

 .۱۸۹ص لوحفلا داشرإ .158/4 رینملا بكوكلا حرش .۲۹۰/۳ عماسملا فينشت

 نمض دصاقملا ىف ثحبلا نأ ىلإ صلخي همكح ىف فصنم «لوصألل سراد لك (؟١)
 تيظح امب هقفلا لوصأ ملع ةأشن نم ىلوألا نورقلا ةليط ظحي مل ةيلوصألا ثحابملا
 هل دقعت مل هنإ ىتح «ليصفتلاو ريظنتلاو ليصأتلا نم ىرخألا ةيلوصألا ثحابملا هب

 نم مغرلا ىلع كلذو «يلوصألا ثحبلا ةطخ نمض هب ةصاخلا لوصفلاو باوبألا

 ثحبلاب دصاقملا هب ىظحت تناك ام رثكأو .ىعيرشتلا ءانبلا ىف هرود ةلالجو هتيمهأ

 وأ حالصتسالا ثحبم يفو «سايقلا باب نم بسانملا ثحبم «ةلعلا ثحابم يفف
 .اهب لوقي نم دنع ةلسرملا حلاصملا

 ءاج نأ ىلإ عسوتلا يف هبراقي ام وأ وحنلا اذه ىلع دصاقملا يف ثحبلا لظ دقو

 يف ماكحألا دعاوق» هباتك بتكو ؛(ه٠57 ت) مالسلادبع نب زعلا ءاملعلا ناطلس

 يف ةصاخو هيف عسوتلاو دصاقملا ثحب يف ليصأتلا ىحنم هيف احن يذلا «مانألا حلاصم

 جهنو «باتكلا اهب ردص يتلا ٠١ ةحفص ىلإ ه ةحفص نم لوألا ءزجلا يف ةمدقملا

 .ليلحتلاو ثحبلاب دصاقملا دارفإ يف اديدج اجهن اهيف

 يف عسوتو ««قورفلا» هباتك فلأف ,.(ه5484 ت) يفارقلا نيدلا باهش هذيملت ءاج مث

 .باتكلا اذه ساسأ وه يذلا ةنراقملا جهنمب اهتارابتعا ليصفتو دصاقملا ثحب

 ثدحأف (هال٠4 ت) يبطاشلا مامإلا ءاج ريخألا هفصن يف نماثلا نرقلا ناك املف

 يف روطتلا ىحنم يف ةرفط هربتعن نأ نكمي ام ةيعرشلا دصاقملا يف فيلأتلا يف
 «تاقفاوملا» ةيلوصألا هتنودم ىف صصخ ثيح «ةيلوصألا ةيضقلا هذه ثحب
 ثحبملا اذه كلذب لعجف ءدصاقملا ىف ثحبلل ؛ةعبرألا هئازجأ نم يناثلا ءزجلا
 يف اهيلع ًازيمتم هلعج لب «لوصألا بتك يف ةلوادتملا ةيلوصألا ثحابملل انيرق
 .مجحلا

 ءاهقحال وأ اهقباس ىلإ رظنلاب ةميتي دصاقملا هثحب يف يبطاشلا مامإلا ةرفط تيقب دقو

 يف «ةيلوصألا ثحابملا يف هيلع ناك ام ىلإ هدعب نم دصاقملا يف ثحبلا داع ثيح
 ۰ .ةلسرملا حلاصملا ثحبمو «(سايقلا باب نم بسانملا ثحبم) ةلعلا ثحابم
 ام عفادلا ةوق نم ديلقتلا سيركتو طاطحنا روصع يف يمالسإلا ركفلا يف نكي ملف

 ناك املف .جحضنلاو لماكتلا ىلإ اهب يقتريو يبطاشلا مامإلا ةردابم روطي نأ هب عيطتسي

 - خيشلا ةمالعلا ضهن عفدلا ةوق نم ائيش يمالسإلا ركفلا داعتساو «ةثيدحلا ةضهنلا دهع
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(1) 

 تاقفاوملا يف يبطاشلا مامإلا بتك ام هرظتنا يذلا لمعلاب موقيل ؛روشاع نب رهاطلا
 مامإلا هلعج ام ذخأف .حيضنتلاو «بيذهتلاو «ريوطتلاو «ليمكتلا وهو «نمزلا نم احدر

 عقي نأ حرتقاو .دصاقملا ثحبم وهو «لوصألا ملع يف ًازيمتم ًايلصأ ًاثحبم يبطاشلا

 لوصأ ملع نيب نم هلئاسم بختنت «هتاذب ًامئاق ًاملع هتاذ دح يف ريصيل ؛هب ءاقترالا

 يشلا ةمالعلا لوقي كلذ يفو «هقفتلل ةيعطق ًالوصأ حبصتل ؛ثحبلاب دعصتو «هقفلا

 الرصأ نودن نأ اندرأ اذإ) :8 ةحفص «ةعيرشلا دصاقم» هباتك يف روشاع نب ب رهاطلا

 ديعن نأو «ةفراعتملا هقفلا لوصأ لئاسم ىلإ دمعن نأ انيلع قح نيدلا يف هقفتلل ةيعطق

 يتلا ةبيرغلا ءازجألا اهنع يفننف ؛دقنلاو رظنلا رايعمب اهريعنو .«نيودتلا ةقتوب يف اهبوذ
 ملعلا كلذ غوص ديعن مث ءرظنلاو هقفلا كرادم نذاعم فرشأ اهيف عضنو ءاهب تقلع
 قرط هنم دمتست هلاح ىلع هقفلا لوصأ ملع كرتنو .ةعيرشلا دصاقم ملع هيمسنو

 .ها .«ةيهقفلا ةلدألا بيكرت

 ذيفنتلا عضوم حرتقملا اذه عضوب هسفنب روشاع نب رهاطلا خيشلا ةمالعلا عرش دقو
 اذه يمانت ليبس يف ًادئار المع نوكيل ؛؛ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم» مّيَقلا هباتك فلأف

 ًاملع حبصأ ىتح ليلجلا ملعلا اذه يف فيلآتلا كلذ دعب تلاوت مث «هلماكتو ملعلا
 .هتاذب امئاق

 اهرابتعا ببسو ءاهتقيقح مهرثكأ ددحي مل تايرورضلا ةقيقحل نويلوصألا ضرعت امل

 انايب كلذ اوربتعاو ءاهيلع ليثمتلاو ءاهرصحو ءاهّدعب اوفتكا امنإو «ةيرورض حلاصم

 .اهل
 لحم يف يتلا امأ» ١884/8 ٠١١: لوصحملا يف يزارلا رخفلا هلاق ام ًالثم كلذ نم
 «سفنلا ظفح :ىهو «ةسمخلا دصاقملا نم دوصقم ظفح نمضتت ىتلا ىهف ةرورضلا
 ١ .«لقعلاو «نيدلاو «بسنلاو «لاملاو

 دصاقملا ىلإ عجارلا وهف ءالصأ ناك نإف» rer ماكحإلا يف يدمآلا هلاق امو

 : يهو ؛ عئارشلا نم ةعيرش الو «للملا نم ّةَّلم اهتياعر نم لخت مل يتلا ةسمخلا
 نم ةسمخلا دصاقملا هذه ظفح نإف .لاملاو «لسنلاو «لقعلاو «سفنلاو «نيدلا ظفح
 .ها .«تابسانُمْلا بتارم ىلعأ يهو «تايرورضلا

 ىلعأ وهو ءالصأ يرورض» ٠١١/٤: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هلاق امو

 «عاونأ ةسمخ ىلإ عونتيو «ةرورضلا لحم يف .هتحلصم تناك ام وهو «تابيانُمْلا بتر
 ءلقعلا ظفحف «سفنلا ظفحف .«نيدلا ظفح :يهو «ةلي لك يف تيِعوُر يتلا يهو
 .ها .«ضزرِعلا ظفحو ءلاملا ظفحف «لسنلا ظفحف

 اوفاضأ امنإو ءاهركذ درجمب تايرورضلل مهنايب يف اوفتكي مل نييلوصألا ضعب نأ ريغ
 =يلازغلا مامإلا هلاق ام ًالثم كلذ نمو «ةيرورضلا ةحلصملا ةقيقحل ادح عضي ام اهيلإ
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 كلذ عقي ءدوصقم ةياعر ىلإ اهلصاح عجري ةبسانم لكف» :15١؟ص ليلغلا ءافش يف =
 يف عقاو وهف ءاهنع ءالقعلا ينغتسي الو ءاهظفح ىلإ لقعلا ريشي ةبتر يف دوصقملا
 .ها. ؛روهظلا يف ىوصقلا ةبترلا

 «نيدلا ظفح :يه روهظلا نم ىوصقلا ةبترلا يف عقت يتلا تابسانملا نأ ىلإ ريشيو
 .لاملاو «لقعلاو «لسنلاو «سفنلاو

 :نينثا نيرصنعب يرورضلا زيمي يلازغلا مامإلاف
 ؛هترورض ىلإ ةميلسلا لوقعلا ريشت ثيحب ةيمهألا نم يرورضلا نأ :لوألا رصنعلا
 .ةايحلا يف غلاب رثأ نم هنادقف ىلع بترتي امل ارظن

 ًارظن ؛هب الإ مهتايح موقت ال هنأ :ىنعمب «هنع ءالقعلا ينغتسي ال هنأ :يناثلا رصنعلاو
 .مهرومأ طبض يف هتيمهأل

 نم يرورضلا موهفمل هديدحت يف يلازغلا مامإلا نأ نيرصنعلا نيذه نم رهاظو

 يداهتجالا لقعلا :انه لقعلاب ينعيو ءهنيبت يف لقعلا رود راهظإ ىلع حلي «حلاصملا
 لعلو « ميوقلا يداهتجالا يملعلا رظنلل ؛ةيملعلا رصانعلا هيف ترفاوت يذلا صصختملا

 ةكلملا وذ يملعلا لقعلا نأ نم ىفصتسملا هباتك يف وه هررق امل ديكأتلا اذه
 فرشأو» ۳/١: ىفصتسملا يف هلوقب هيلإ ريشي وهو «عرشلل ميسق وه ءةيلوصألا
 هلوصأو هقفلا ملعو «عرشلاو يأرلا هيف بحطصاو ءعمسلاو لقعلا هيف جودزا ام مولعلا
 فرصت وه الف «ليبسلا ءاوس لقعلاو عرشلا وفص نم ذخأي هنإف «ليبقلا اذه نم
 يذلا ديلقتلا ضحم ىلع ينبم وه الو «لوبقلاب عرشلا هاقلتي ال ثيحب لوقعلا ضحمب

 .ها .«ديدستلاو دييأتلاب لقعلا هل دهشي ال

 رصتخم حرش يف يفوطلا مامإلا تايرورضلا ةقيقح نايب يف لاونملا اذه ىلع جسنو
 « هئاقبو ملاعلا ةسايس تارورض نم وه» :تايرورضلا فيرعت يف لاقف ۲٠۰۹/۳ ةضورلا

 تايرورضلاك «هب ةيانعلاو «هيلإ عراشلا ٌتافتلا فرغ ام وهو هلاوحأ ماظتناو

 .ها.«سمخلا

 ريغب هلاوحأ ماظتناو ملاعلا ءاقب هيلع فقوتي ام يرورضلا لعجي يفوطلا مامإلاف
 ۸/۲ تاقفاوملا يف تايرورضلل يبطاشلا مامإلا ففيرعت نم بيرق وهو «بارطضا

 ءايندلاو نيدلا حلاصم مايق يف اهنم دب ال اهنأ اهانعمف :ةيرورضلا امأف» :لاق ثيح
 توفو جراهتو داسف ىلع لب «ةماقتسا ىلع ايندلا حلاصم رجت مل تدقف اذإ ثيحب

 .ها .«نيبملا نارسخلاب عوجرلاو ءميعنلاو ةاجنلا توف ةرخآلا يفو «ةايح

 يا دمت ةحلصملا قاطن نأ تايرورضلل يبطاشلا مامإلا فيرعت يف ظحالملاو
 :هلوقب هيلإ راشأ ام اذهو ءاضيأ ةرخآلا ةايحلا لمشيل عستي امنإو ءايندلا ةايحلا
 . ؟نيبملا نارسخلاب عوجرلاو «ميعنلاو ةاجنلا توف ةرخآلا
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 ًظْفِح :ِةَّلِم لَك يِف ْتَيِعوُر ىِيَّلا ٍةَسْمَحْلاَك :0"2بِتاَرَمْلا ىَلْعَأ َوُهَو

 موهفم تاذ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةحلصملا نأ يبطاشلا مامإلا نم ديكأت وهو

 ايندلا ةحلصم لعجي امب نيتايحلا نيتاه نيب طبرت ثيحب «يورخأو يويند «جودزم
 هب هللا دعو ام اذهو .ايندلا حالصإ ىلع اثعاب ةرخآلا نم لعجيو ءةرخآلل ةدهمم

 اونمآ نيذلا * نونزحي مه الو هيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ :لاقف نينمؤملا

 .(هللا تاملكل ليدبت ال ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف ىرشبلا مهل * نوقتي اوناكو

 .[54 ل ٩۲ :سنوي]

 ةبيط ةايح هّلييحنلف نموم وهو ىثنا وأ ركذ نم ًاحلاص لمع نم) :ىلاغت هلوقو
 .[145 :لحنلا] (نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو

 ىلاعت هّللا نم دعو اذه» ۲۲٤/٤: هريسفت يف ةيآلا هذه ليوأت يف ريثك نبا مامإلا لاق

 وأ ركذ نم ءالي هيبن ةنسو «ىلاعت هللا باتكل عباتملا لمعلا وهو ءًاحلاص لمع نمل

 نم عورشم هب رومأملا لمعلا اذه نأو ءهلوسرو هللاب نمؤم هبلقو «مدآ ينب نم ىثنأ

 رادلا يف هلمع ام نسحأب هيزجي نأو ءايندلا ىف ةبيط ةايح هّللا هييحي نأب ؛هللا دنع

 1 ش 1 .ها .«ةرخآلا

 نع وص الا نيب هيلع ىمتم .هب ميلستلا نع دحأ دعاقتي ال نييلوصألا نيب هيلع قفتم ردقلا اذه

 ةيسيئر عاونأ ةثالث يف لوصألا ءاملع اهصخل دقف تددجتو تعونت امهم حلاصملا نإ (0

 ًارثأ اهاوقأو اهلوأف ءءاوسلا ىلع درفلاو عمتجملا يف اهرثأو اهتوق ثيح نم

 .لاملاو «لسنلاو «ءلقعلاو «سفنلاو «نيدلا :ةيساسألا ةسمخلا تايرورضلا

 يف رمألا ميقتسي ال ثيحب ؛رثألاو ةوقلا ثيح نم ىوتسم ىلعأ يه تايرورضلا هذهف

 هجولا ىلع يناسنإلا يونعملا دوجولا هل متيل ؛هيف اهرفاوتب الإ يرشب عمتجم يأ

 يف نإ ءرومألا هيف يرجت دعت مل ءام عمتجم يف اهنم دحاو مرخنا اذإ ىتح «لمكألا

 كفسو جراهتلاو ىضوفلا ىلع لب «ةماقتسا ىلع داصتقالا وأ «عامتجالا وأ ءةيسايسلا

 .ةميلسلا ةرطفلا عئابطل ةداضمو «يناسنإلا ىوتسملا يف يندت ىلع وأ ءءامدلا

 ماكحأ اهنع عرفتت ةيعيرشت ينابمو «ةيروتسد ميهافم ربتعت ةيرورضلا حلاصملا هذه

 دوجولا عقاوم ىلإ يديرجتلا اًَهِقفأ نم ميهافملا كلتب لزنت  ةلالد وأ ًاصن  ةيليصفت

 مهتايجاح ةفاك يطغت ثيحب ؛تاعامجو ًادارفأ ةمألا حلاصم ىلإ ةعجار يهو ءًالمع

 .ةيساسألا مهبلاطمو

 يف عيرشتلا صئاصخ ٠٠١/١. اقرزلا ىفطصم ذاتسألل ماعلا يهقفلا لخدملا :رظنا

 ۲/1 رصاعملا يمالسإلا ركفلا يف ثوحبو تاساردو 23١ 5ص مكحلاو ةسايسلا

 ."ا/4نص ناديز ميركلادبع روتكدلل هقفلا لوصأ يف زيجولا .ينيردلا يحتف روتكدلل

 ٠٠٠١/۲. يليحزلا ةبهو روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ
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 ءصاَضِقْلاَو ِءِراّمُكْلا لفك ."ٍلاَمْلاَو لشتلاو هِلْفَعْلاَو «سقلاو «نيّدلا

00 

 قفز

 يف يلازغلا هامسف ءهتيمست يف نويلوصألا فلتخا عبارلا يرورضلا دصقملا اذهو

 كك يف بجاحلا نباو ۲٤١/۳ ماكحإلا يف يدمآلاو 787/١. ىفصتسملا
 حرش يف راجنلا نباو ٠٠/١ تاقفاوملا يف يبطاشلاو ءرصتخملا يف انهو 21487 ص
 داشرإ يف يناكوشلاو ٠۲٠۹/9 طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو 2150/4 رينملا بكوكلا
 .لسنلا ظفح : ۱۸۹ص لوحفلا

 رصتخم حرش يف يفوطلاو ٠٤١٤/١ ةهزنلا عم ةضورلا يف ةمادق نبا هامس امنيب
 لوصفلا حيقنت يف يفارقلاو .«١١١/ه لوصحملا يف يزارلا رخفلاو 23509/“ ةضورلا
 ۸۳/٤ لوسلا ةياهن يف يونسإلا هحاّرش اذكو جاهنملا يف يواضيبلاو ۳۹٠اص
 يفو 250/“ جاهنملا يف يكبسلا نباو ءال١ - ۷١/۳ لوقعلا جهانم يف يشخدبلاو
 : ١۷١/۲ دونبلا رشن يف يطيقنشلا يولعلاو «يلحملا حرش عم ۲۸۱/۲ عماوجلا عمج
 .بسنلا ظفح

 ىلع ةظفاحملا نإ ذإ ؛هتنايصو لسنلا ظفح لئاسو نم وه بسنلا ظفح نأ قحلاو

 لسنلا ىلع ةظفاحملا روصتت ال ذإ ؛بسنلا ىلع ةظفاحملا ًاموزل يضتقي لسنلا دصقم
 .ءاهتنا ةقفتم يهو «يناعملل ةربعلاف ةيمستلا تناك ًايأو .اهطالتخا وأ باسنألا رادهإب

 سمخلا تايرورضلاب اهب الإ ةايحلا نوكت ال يتلا تايرورضلا لوصألا ءاملع رصح دقل
 .لاملاو ءلسنلاو «لقعلاو «سفنلاو «نيدلا ظفح :يهو
 رصتخم حرش يف يفوطلا هفاضأ ام الول «نييلوصألا نم عامجإ نوكي داكي رمأ وهو

 ۲۸1/۲ يلحملا لالجلا هحراشو ‹«عماوجلا عمج يف يكبسلا ن نباو ۲٠۹/۳ ةضورلا

 .ضرعلا ظفح وهو ‹سداس دصقم نم

 لاق ثيح «تايرورضلا ىلإ ضْرِعلا ظفح ةفاضإ يف روشاع نبا ةمالعلا ضراع دقو
 يف ضْرِعلا ظفح ٌدَع امأو» :487 - ١8ص ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم هباتك يف
 ءاملعلا ضعب لمح يذلاو «يجاحلا ليبق نم هنأ باوصلاو «حيحصب سيلف يرورضلا
 دح دورو نم هوأر ام وه يرورضلا يف هدع ىلع عماوجلا عمج يف يكبسلا جاتلا لثم
 دخ هتيوفت يف ام نيبو يرورضلا نيب ةمزالملا مزتلن ال نحنو «ةعيرشلا يف فذقلا

 .ها .«ًايرورض بجاحلا نباو «يلازغلا هدعي مل كلذلو
 ظفح لئاسو نم نإ ذإ ؛لسنلا ظفح ىلإ عجار ضزعلا نإف رظنلاو قيقحتلا دنعو

 ءاهبيصت نأ نكمملا نم ةدسفم يأ عفدو ءاهنع دوذلاو سانلا ضارعأ ةنايص «لسنلا
 هنوكو «لسنلا ظفح دصقم تحت هئاوضنال ؛لقتسم دصقمك ضهني ال هنإف كلذبو
 .ميظعلا دصقملا اذه ظفح رهاظم نم ارهظم
 ماكحإلا ٠٠١/١. يزارلل لوصحملا 16١. ص ليلغلا ءافش I ىفصتسملا : رظنا
 -.7094/“ يفوطلل ةضورلا رصتخم حرش .۳۹۱ص لوصفلا حيقنت حرش ٣/ ٠ يدمآلل

14۳ 



 ١ معلوم ەت 8# بتل, ر ر ر
 ”براحُمْلاَو ‹قراسلا دَحَو ءانزلا دحو ‹ركسلا دخحو

01) 

 نبال ةعيرشلا دصاقم .١٠/؟ تاقفاوملا .۲۸۱/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 .۸۲ ١8ص روشاع

 «لسنلاو «لقعلاو «سفنلاو «نيدلا :ةيساسألا ةسمخلا تايرورضلا هذه ظفحو

 ال ىتح اهتنايصو اهءاقب لفكي ام عيرشت مث «ًآلوأ اهدجوي ام عيرشتب نوكي «لاملاو

 دوجولا يبناج نم ةاعارم يهف ءاهنم ةوجرملا اهترمث عيضت وأ ءاهدوجو دعب مدعنت
 .طقف اهتنايصو اهءاقب لفكي ام ركذب بجاحلا نبا خيشلا ىفتكا دقو .مدعلاو

 ةديقعلا) ةسمخلا مالسإلا ناكرأب نايتإلا ىلاعت هللا بجوأ هقيقحتو نيدلا داجيإلف

 .(ةدابعلاو

 هنع دادترالاو ءهنع دصلاو «هلاطبإ ديري نم ةبوقعو ءّداهجلا هللا عرش هيلع ةظفاحمللو

 .داسفلا نم ملسم لك نيد ظفحو «نيدتلا أدبم نوص كلذب رفاوتيف

 .لسانتلاو دلاوتلاب عونلا ءاقب ىلإ يدؤي يذلا جاوزلا هّللا عرش سفنلا داجيإلو

 ءادتراو بارشلاو ماعطلا نم يرورضلا لوانت ىلاعت هللا بجوأ اهيلع ةظفاحمللو

 كلذب ققحتيف ؛ةرافكو ةيدو صاصق نم سفنلا قاهزإ ىلع ةبوقعلا ضرفو .سابللا
 .ةايحلا قحو حاورألا ظفح

 هتيمنتو هتمالس لفكي ام لك هناحبس هللا حابأ «ناسنإلل ىلاعت هللا هبهو يذلا لقعلاو

 .ةفرعملاو ملعلاب

 لوانتو «تاركسملا برشک هتوق فعضي ام هدسفي ام لك هللا مرح هيلع ةظفاحمللو

 ظفح كلذب نمضيف ؛اهنم ًائيش لوانتي نم ىلع ةرجازلا ةبوقعلا بجوأو «تاردخملا

 .فيلكتلا طانم هنأل ؛لقعلا

 ءطاوللاو فذقلاو ىنزلا مرح هيلع ةظفاحمللو «جاوزلا هئاقبل عرش لسنلا داجيإلو
 .يناسنإلا عونلا ءاقبو «باسنألا طالتخا وأ «ليطعت مدع نمضيف ؛مهل دخلا عرشو

 عرشو «قزرلا بلط يف يعسلا هداجيإو هليصحتل ؛ىلاعت هللا بجوأ لاملا داجيإلو

 ةظفاحمللو .اهوحنو ةكرشو «ةبهو «ةراجإو ءارشو «عيب نم سانلا نيب تالماعملا

 لكأ وه ام لكو «ةنايخلاو «شغلاو .ءبصغلاو .«ةقرسلاب هيلع ءادتعالا مرح هيلع

 ريزعتو «ةبارجلاو «ةقرسلا دح بجوأو .اهريغو ةوشر نم لطابلاب سانلا لاومأل
 مهو قلخلا شاعم اهب يتلا لاومألا كلذب ىمحتف ؛نامضلا بجوأ مث «بصاغلا

 .اهيلإ نورطضم
 راصتخا يف تالكشملا حيضوت .8/؟ تاقفاوملا ١54. ص ليلغلا ءافش :رظنا

 ملاعلا فسوي روتكدلل ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا .١٠/؟ يتالولل تاقفاوملا

 يف عيرشتلا صئاصخ .۲۸۸ص يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل ماكحألا ليلعت .١15ص

 .اهدعب امف 7١ 4ص ينيردلا يحتف روتكدلل مكحلاو ةسايسلا

١ 



 .ٍرِكْسْمْلا ٍليِلَق َدَحَك : "'ئروُرّضلِل لْمكُمَو ه2 ع 28 .1١ 53 "ب سعال

 .ٍةاَقاَسْمْلاَو ءِضاَرِقْلاَو ءٍةَراَجإلاَو ؛عُيَبْلاَك .'"”نيجاح ٌيِروُرَض ُرْيَغَو
 ل س

 . ضع ْنِم دكا اهضعبو

 كلل

00 

 ءدوجولاو عقاولا يف هتحلصم ةماقإ قثويو «هتمكح دكؤيل ؛هب قحلي لّمكم يرورضلل
 دوعي الو ءيرورضلا عيرشت ةمكحب لخُي مل هدقف ضرف ول هنأ :لّمكملا اذه طباضو
 هنم صقنيو «لّمكملا ةحلصم نم للقي امنإو .ضقنلاب يرورضلا ىلع لّمكملا تاوف

 رجزلل هنأل ؛صاصقلا ءافيتسا يف ةلثامملا رابتعا لثم .ةلمجلا ىلع هيلع نايتإلا نود

 .سفنلا ظفحل لمكم وهف ءلثملاب الإ كلذ لصحي الو «يفشتلاو

 اذهو «ذيبنلا هيلع ساقيف ءريثكلا برش ىلإ وعدي هنأل ؛رمخلا نم ليلقلا ميرحت لئثمو
 .لقعلا ظفحل لمكم

 وهف ءانزلا ىلإ ةيدؤملا ةعيرذلل ادس ؛اهب ةولخلاو «ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا ميرحتكو
 .انزلا نم عنملاب لسنلا ظفح نم يرورضلل لمكم
 راهظإب ؛لمكأو متأ نيدلا ةماقإ نوكتل ؛ةعامج يف ةالصلا ءادأو «ناذألا عيرشتكو

 .اهيلع عامتجالاو «هرئاعش
 درلاو ءريغلا لام ىلع ءادتعالا ةمرحل اليمكت ؛ءادتعالا نامض ىف لثامتلا ةاعارمكو
 يرورضلل ةلمكم ةثالثلا ةلثمألا هذهف ءدقعلا داسف دنع لثملا ةبراضمو ءلثملا ةقفن ىلإ
 نم ءزج ةدايزلا نإف ؛لاملا ظفحل لمكم ابرلا عنم كلذكو «نيفرطلا لام ظفح نم

 .ربتعم لباقم نودب ارده بهذي عفادلا لام

 بكوكلا حرش .119/ رصتخملا نايب .54/4 بجاحلا عفر .1١؟/؟ تاقفاوملا :رظنا
 ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا .7١/؟ يتالولل تالكشملا حيضوت ١5/4. رينملا
 .184ص ماكحألا ليلعت ١15١. ص

 عفرتو ءمهتايح سانلل لهست يتلا رومألا يهو «تايجاح ىلع عمجيو «يجاحلا
 مهتقحلو «جرحلا يف اوعقو اهضعب وأ اهلك تلتخا اذإف .ءمهنع ةقشملاو جرحلا

 .تايرورضلا لالتخا يف امك مهتايح ماظن لتخي نأ نود «.ةقشملا

 ففخت ماكحأب صيخرتلاو «سانلا نيب لماعتلا ريسيت ىلإ عجرت اهتلمج يف يهو
 .هنع سانلل ىنغ ال ام ةحابإو «جرحلا عفرتو «تاقشملا

 .تابوقعلاو «تاداعلاو «تالماعملاو «تادابعلا يف عونلا اذه دجي ةعيرشلا ماكحأل عبتتملاو

 لعجو «ءاملا لامعتسا نع زجعلا دنع مميتلا ةحابإك ءةريثك تادابعلا يف صخرلاف

 ءرفاسملل ةالصلا رصقو «ضيرملاو رفاسملل ناضمر يف رطفلا ةحابإو ءادجسم ضرألا

 عوكرلا نع زجع نمل ءاميإلابو «مايقلا نع زجع نمل دوعق نم ةالصلا ةحابإو
 .دوجسلاو
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 .ه ا ر 7 2 27 7 1 ر هر

 ِءاَرِشَو ٍلمطلا ٍةَيِبْرَت ىَلَع [/۷۲1 / ٍةَراَجإلاَك :©'”ًيِروُرَض ُنوُكَي ْدَقَو

 .هِرْيَغِلَو هل سوبلَملاو موُعطملا

 ُهَنِإَف ؛ةَريِغَّصلا يِف ٍلْثمْلا ٍرْهَمَو ةَءاَمَكْلا ةياَعرك هَل ٌلّمَكُمَو
 . حاحا ماَوَد ىلإ

(1) 

(۲) 

 «دعاوقلا فالخ اهنأ عم ةعرازملاو ءةاقاسملاو ءايارعلاو «مّلَسلا حابأ تالماعملا يفو

 .هيلإ ةجاحلا دنع قالطلا عرشو

 «لكأم نم قزرلا نم تابيطلاب عتمتلاو ءرحبلا ةتيمو ديصلا حابأ تاداعلا يفو

 .نكسمو «سبلمو «برشمو
 ءاناجم وأ ةيدلا ريظن يف امإ ءصاصقلا نع وفعلا لوتقملا يلول لعج تابوقعلا يفو

 .ةلقاعلا ىلع أطخلا لتقلا يف ةيدلا لعجو

 بكوكلا حرش #/١119. رصتخملا نايب ۳۳٤/٤. بجاحلا عفر ٠١/8. تاقفاوملا :رظنا
 ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا ١١/١. يتالولل تالكشملا حيضوت ١155/4. رينملا

 .۲۸۳ص ماكحألا ليلعت .15١ص

 نم هجاتحي ام لفطلل يلولا ءارشك ءروصلا ضعب يف ايرورض يجاحلا نوكي دق
 طظفحل يلولا راجئتساكو «دربلاو عوجلا نم ضرعم يف ناک ثيح «سوبلمو موعطم

 .اهنم مهأ وه امب لفطلا ةيبرت نع يلولا لاغتشا عم «هّريغ دجي مل نم لفطلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١7١. رصتخملا نايب .”" 6/5 بجاحلا عفر :رظنا

 ش ١55/4. رينملا بكوكلا حرش . 5

 .هب الإ هجو لمكأ ىلع هنم دوصقملا ضرغلا ققحتي ال «هل ٌلِّمكم يجاحللو

 نيب عمجلا زيوجتب اهلمكأ رفسلا يف ةيعابرلا ةالصلا رصق عرش امل هنأ كلذ نم

 .ةيلصألا ةصخرلا متتل ؛حبصلا ريغ نيتالصلا

 يدؤيل ؛جاوزلا اذه يف لثملا لهمو «ةءافكلا طّرَش ريغصلاو ةريغصلا جيوزت حابأ املو

 .هجو متأ ىلع هدصقم

 يهنلاب كلذ لمكأ ءاهريغو ةكرشو «ةراجإو «عيب نم تالماعملا عاونأ مهل حابأ املو

 مل ول تاعورشملا هذهف .مودعملا عيبو «ررغلاو ةنايخلاو «سيلدتلاو «شغخلا نع

 .فيفختلاو ةعسوتلا لصأب كلذ لخي مل «عرشت

 ىلع دضعلا حرش 1٠١. - ۱۱۹/۳ رصتخملا نايب .""8/4 بجاحلا عفر :رظنا

 حيضوت ٠١/١. تاقفاوملا .155/4 رينملا بكوكلا حرش ۲٤۱/۲. رصتخملا

 ماكحألا ليلعت .157"ص ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا "9 يتالولل تالكشملا

 .784 ص
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 ام ىَلَع اًيْرَج ؛ِةَفيِرَّشلا بِصاتَمْلا نَع

(1) 
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 هصْقَتْل َ هَل ؛َةَداَهَسلا هلا ِدْنَعْلا ِبْلَسَك نیست ُهّنِكَلَو ' ٌيِجاَح ُدْيَغَو

 . ِتاَداَعْلا ِنِساَحَم نم 98

 . "”ةَيِواَسُم وأ د 7 ةحجاَر مَرْلَت ٍةَدَسْفَمِب ؛ هَبَساَنْمْلا ماَرْخنإ : راَتْخُمْلا (ةَلَأْسَم)

 ت

 .اهِلثم ٍةَدَسْفَم َعَم َةَحَلْصَم آل ْنَأِب ضاق َلْقَعْلا أ :

 يتلا رومألا يهو .تايلامكلا :ًاضيأ اهل لاقيو «تاينيسحت ىلع عمجيو ‹ينيسحتلا
 دقف يف امك ةايحلا ماظن اهلجأ نم لتحي ال تدقف اذإو «لمكتو ءةايحلا اهب ّلَّمَجُت

 ريدقت يف طقستو «ةميقتسملا ةرطفلا اهركنت ةبيط ريغ مهتايح ريصت لب «تايجاحلا
 .تاداعلا نساحمو «قالخألا مراكم ىلإ اهتلمج يف عجرت يهو .ةميلسلا لوقعلا
 عفر ."١9ص لوصفلا حيقنت حرش .159١ص ليلغلا ءافش .۲۹۰/۲ ىفصتسملا :رظنا
 تاقفاوملا .151/4 رينملا بكوكلا حرش #/١17١. رصتخملا نايب ."58/4 بجاحلا
 ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا .7١/؟ يتالولل تالكشملا حيضوت .15- 75
 .184ص ماكحألا ليلعت . ٤٩۱ص
 اهيلع ةحجارلاو «ةدسفملا نع ةيلاخلا ةحلصملا ىلع لمتشا اذإ فصولا نأ فالخ ال
 ىلع ةحجار مكحلا نم مزلت ةدسفم ىلع لمتشا اذإ امأو ءهبسانت ربتعيو ءًابسانم نوكي
 :نابهذم هيف ؟ةدسفملا كرتب هتبسانم مرخنت له < ءاهل ةيواسم وأ ةحلصملا

 يف انهو ۱۸۴ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو .مرخنت :لوألا بهذملا
 .يدنهلا نيدلا يفصو .رصتخملا

 بجاحلا نبا هراتخاو «نيرثكألل يزعو» ۲٠٠/١: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 . ها . «ينالديصلاو

 لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلا هححصو .145١/؟ دونبلا رشن يف هراتخاو
 .١؟6ص

 يواضيبلاو «لوصحملا يف يزارلا رخفلا مامإلا مزج هبو .مرخنت ال :يناثلا بهذملا

 .جاهنملا يف
 ليلدلاو «ةضراعملاب لطبت ال ةبسانملا نإ) ١178/8: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق
 عقد وأ ةعفنم بلج ىلع ًالمتشم هنوكل ؛نوكي امنإ ًابسانم فصولا نوك نأ :هيلع
 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هحجرو .«ةضراعملاب لطبي ال كلذو «ةرضم
 لوصحملا :رظناو ۲٤۲/۳. ماكحإلا يف يدمآلا مامإلا امهاكح نابهذملاو .14
 حرش ۷١/١. جاهبإلا .194/5 ليصحتلا ۳ يدمآلل ماكحإلا .158/8 يزارلل
 .171/ رصتخملا نايب ۳۳۹/٤. بجاحلا عفر AV/Y. عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 .١؟هص لوصولا ةياغ ٠٠١/٤. لوسلا ةياهن 15١/5. رصتخملا ىلع دضعلا خرش
 ۱۸١/۲. دونبلا رشن ٠8#. ۔ ۳۰٤/۳ عماسملا فينشت ۱۷۲/٤. رينملا بكوكلا حرش

1۰4۹۷ 



 ؤأ اًهِيِواَسُت َةَدَسْفَمَو ٌةَحَلْصَم ُمَرْلَت ٍةَبوُصْعَمْلا ٍراَّدلا يِف ُةالَّصلا :اوُناَق

 «سكَْلابَو ؛قآلَّصلا ِنَع ْتَسْيَل بضَعلا ُةَدَسْفَم َسْفَم :انْلُق .ُْتََحَص ْدَكَو ءٌديِزَت

 ِلْئاَسَمْلا ٍفالِيَخِإِب ؛ُفِلَتْخَي ٌحيِجَرَّتلاَو .حِصَن ْمَل ِةالَّصلا نع اعم اَعَم “اَت ولو

 دَعَا َمِزَل ءِةَحَلْصَمْلا ُناَحْجُر رّدَقُي ْمَل ْوَل هنأ َوْهَو ٌيِلاَمْجِإ ٍقيِرطب حجرو

 . مشا
 .ًال وأ ٌربَمْعُم اإ هنأ لر ٌبيِرَغَو «ٌمِئالُمَو رتَرُم : ُبِساَُمْلاَو

 ِهِقْفَو ىَلَع مكحلا بيت رتب ُرَبَتْعُمْلاَو . دوما وَ عام وأ صب رََمْعُمْلاَو

 «سُكَْلاِب أ ځلا سلج يف هيب ُاَبِْإ عاَمجِإ ذأ ص تّ نإ ءطَقَف
 . بيرق َوُهَف الإ 0 ٤ محلا سنج يف هج وَ

 . قامت دوُدرَمَ ُهُواَعْلِإ تبت و ءابيِرْغ َناَك ْنِإَف . لّسْرُمْلا َوُه ِربَتْعُمْلا ُرْيَغَو

 )١( لدب «اتأشن» ش :يف ١نشا«.

 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۲۹۷/۲ ىفصتسملا يف رثؤملل نييلوصألا فيرعت رظنا (۲)

 نايب .5451/4 بجاحلا عفر ."9”ص لوصفلا حيقنت .14/© لوصحملا ۳

 .559/7 ةهزنلا عم ةضورلا .147/5 رصتخملا د دضعلا حرش #/١178. رصتخملا

 .6 45ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ١77/5. رينملا بكوكلا حرش

 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۲۹۷/۲ ىفصتسملا : يف مئالملل نييلوصألا فيرعت رظنا (۳)

 نايب .551/5 بجاحلا عفر .۹۳"۳ص لوصفلا حيقنت .155/© لوصحملا ۳

 .۲۷۲/۲ ةهزنلا عم ةضورلا .747/1 رصتخملا د دضعلا حرش #/١76. رصتخملا

 .6 45ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .175/5 رينملا بكوكلا حرش

 .740/“ يدمآلل ماكحإلا .۲۹۸/۲ ىفصتسملا :يف بيرغلل نييلوصألا فيرعت رظنا (6)

 رصتخملا نايب ."47/5 بجاحلا عفر ."97ص لوصفلا حيقنت حرش ١157/8. لوصحملا

 بكوكلا حرش ۲۷٦/۲. ةهزنلا 3 ةضورلا ۲٤۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١؟4/*

 .۱۸۲/۲ دونبلا رشن .5 55ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا ۱۷۷/٤. رينملا

 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هلقن اذك روهمجلا دنع دودرم بيرغلا بسانملا ()

 نبا هلقن ام سكعب هيف نييسايقلا فالخ ۲٤۷/۳١ ماكحإلا يف يدمآلا لقنو :/4

 .هدر 'ىلع قافتالا نم رصتخملا يف انهو 18١2”ص ىهتنملا يف بجاحلا

 هب ليلعتلا زوجي ال «هؤاغلإ عراشلا نم ملع يذلا :يأ «هؤاغلإ تبث يذلا لسرملا امأو

 .اقفتا

۹۸ 



 ِكِلاَم ْنَع َرِكْذَو ."'"هِلوُبَمِب ُنِاَرَعْلاَو ءُماَمِإلا َحَّرَص ْدَمَف اًمِئاآلُم َنآك ْنِإَو
NNTل د م  (Drsاَمِهْنَع هللا َيِضَر ٌيِعِفاَشلاَو  . 

(1) 

00 

 ت) يثيللا ىيحي نب ىيحي ٌمامإلا سلدنألا يف ةيكلاملا خيش هب ىتفأ ام كلذ نم
 نأ يور ذإ ؛سلدنألا بحاص (ه78 ت) مكحلا نب نلمحرلادبع َريمألا (ه5
 نأ هسفن كلمي ملف راهن ناضمر يف هل ةيراج ىلإ رظن مكحلا نب نئمحرلادبع

 مص :يثيللا ىيحي نب ىيحي لاقف «هتبوت نع مهلأسو ءاهقفلا بلطو مدن مث ءاهعقاو
 هتفت مل كل ام :هل اولاق اوجرخ املف .هل الالجإ ؛ءاملعلا تكسف .نيعباتتم نيرهش
 اذه هل انحتف ول :لاق ؟ماعطإلاو ءموصلاو «قتعلا نيب ريخم هنأ كلام نع انبهذمب
 الثل ؛رومألا بعصأ ىلع هتلمحف ؛ةبقر قتعيو «موي لك أطي نأ هيلع لهسل ؛بابلا
 .دوعي

 عراشلا نأ الإ مكحلل ًابسانم ناك نإو يثيللا ىيحي نب ىيحي هيلإ بهذ يذلا اذه نإف
 ءالوأ قاتعإلا هيف هب ميركلا لوسرلا بجوأ يبارعألا ثيدح نأل ؛كلذ رابتعا ىغلأ
 ءموصلا قيطي الو «قاتعإلا نع زجاع هنأ يبارعألا هل نيب املف .موصلاب ىنث مث
 مدعو قاتعإلا ةلوهس ىلإ رظني ملو ي لوسرلا كلذ لعف .ماعطإلا هيلع بجوأ
 .هتلوهس

 ءميكحلا عراشلا اهاعر ىرخأ ةحلصمل ؛تارافكلا مظعم يف قاتعإلا ميدقت لعلو

 .ءاقرألل ةيرحلا قرط ريسيت
 ريس يف يبهذلا مامإلا اهركذ ىيحي نب ىيحي عم مكحلا نب نئمحرلادبع ريمألا ةصقو
 يف ناكلخ نباو ٠٤١/۲ كرادملا بيترت يف ضايع يضاقلاو ٠٠١٠/٠١ ءالبنلا مالعأ
 ىلع هحرش يف يلحملاو ٠٤٤/١ بيطلا حفن يف يرقملاو ؛ ۴ نايعألا تايفو
 يف يطيقنشلا يولعلاو .48/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نباو ۰۲۸٤/۲ عماوجلا عمج
 .۱۸۳/۲ دونبلا رشن

 نايب . "48/4 بجاحلا عفر :يف ىغلملا لسرملاب لمعلل نييلوصألا ذر رظناو
 عمج ىلع يلحملا حرش ۲٤۲/۲. رصتخملا ىلع دضلا حرش .1717/“ رصتخملا

 رينملا بكوكلا حرش .15١؟ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۲۸٠/۲  عماوجلا
 يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ .187/؟ دونبلا رشن ٤.

۱/. 

 ىفصتسملا .ه۳٤ص تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .اهدعب امف ۷۲٠/۲ ناهربلا :رظنا

 .188١ص ليلغلا ءافش ."84ص لوخنملا 5

 حرشو «ء۲۳/۳٠ رصتخملا نايب يف امك .ش :نم ةطقاس «امهنع هللا يضر» ةرابع
 ۲٤١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا

 .«امهنع هللا يضر» لدب 057/4 بجاحلا عفر يف امك «هللا امهمحر» أ :يفو

۱۰۹4 
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 ةيرورض ٌةَحَلْصَمْلا َنوُكَت ۾ نا : هيف ٌيِياَرَعْلا طَّرشَو 0 ر : ُراَثْخُمْلاَو

 ٤ ت مَ ,

(1) 

 قفز

 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۹٤/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو «نورشكألا لاق هبو

 .رصتخملا يف انهو :187 ص

 يكبسلا نبا هدر يعفاشلا نع يورم هلوبق نأ نم بجاحلا نبا خيشلا هلقن امو

 .امهريغو يشكرزلاو
 يهتني ال هنإف هنع هللا يضر يعفاشلا امأو» ٤١/4": بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 کا قيلعت غوسي امنإو ءدعبلا يف طارفإلاو يئاتلا زيجتسي الو كلام ةلاقم ىلإ

 ةتباث ماكحأ ىلإ ةدنتسملا حلاصملابو ءًاقافو ةربتعملا حلاصملاب ةَهيِبَّش اهاري حلاصمب

 .ها .«ةعيرشلاب ةراق «لوصألا

 لسالس :رظناو ها .«هنع حصي مل» ۲٠۷/١: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو
 ."868ص بهذلا

 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .اهدعب امف ۷۲١/۲ ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 ماكحإلا .188١ص ليلغلا ءافش ."ه4ص لؤخنملا ۲۹۷/١. ىفصتسملا .54"ص

 نايب ."57/4 بجاحلا عفر ٠٤. ۳۹۳ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۹٤/٤. يدمآلل

 .5515/7 تومحرلا حتاوف ۲٤۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۲۷/۳ رصتخملا

 ةسش 144/۲ ليصحتلا ."88ص بهذلا لسالس .اهدعب امف ۲٠۷/١ طيحملا رحبلا

 ةحلصملا طباوض ٤۳١. 2114/4 رينملا بكوكلا حرش 418/١. ةهزنلا عم ةضورلا

 ."؟4ص يطوبلا ناضمر ديعس روتكدلل

 يف الإ دري مل ءيش وه ةيلكلاو «ةيعطقلاو «ةيرورضلا طارتشا نأ رمألا ةقيقح يف
 ۲۹٦/۱. ىفصتسملا هباتك

 ةيرورضلا حلاصملاب ةلسرملا ةحلصملا رابتعا رصحي ملف ليلغلا ءافش هباتك يف امأ

 ةحفص يف لاق ثيح «ًاضيأ تايجاحلا اهيف لخدأو ءاهرابتعا ةرئاد عسو لب ءطقف
 - اهانلصف امك  تاجاحلا وأ «تارورضلا ةبتر يف تابسانملا نم عقاولا امأ 4

 زوجي الو ‹ عرشلا تافرصتل ًامئالم ناك نإ اهب كاسمتسالا زوجي هنأ :اهيف هارن يذلاف

 ةيلكلاو ةيعطقلا طارتشا ىرن اذكهو .«دعاوقلا مئالي ال ابيرغ ناك نإ اهب كاسمتسالا

 .لاحب هيلع جرعي مل
 لوقلا قلطأو «حلاصملا بتارم نم ةبترم يأ اهرابتعال طرتشي ملف لوخنملا يف امأ
 ىنعم لك» :"54 ةحفص يف لاقف هدصاقمو عراشلا ماكحأل ةمئالم تمادام اهرابتعاب

 نم هيلع مدقم «هب عوطقم لصأ هدري ال «عرشلا ماكحأ يف درطُم «مكحلل بسانم

 .ها .«نيعم لصأ هل دهشي مل نإو ءهب لوقم وهف ؛عامجإ وأ ةنس وأ باتك

 =وه ةئالثلا هبتك يف لسرملا بسانملا ىلع يلازغلا مامإلا هبتك اميف كرتشملا ردقلاف

۰۰ 



 َّنِإَف ؛ةيآلولا يف الا ىلع حالا لذ يف رتب ليلا: : نرالا
 . عاّمجِإلاب ةيآلوْلا مك سنج يف رْبَتْعُم ٍرَّغَصلا َنْيَع

 راتب رس ٍرَضَحل لش يف : ا ٍرذْعب ]ب[ ر ینگ : نالا

 ىَلَع ِرَقَتُمْلا لمح لمح یف ِناَوْدْعْلا ِدَمَعْلا ٍلئَملا ٍةَياَنِجِب ٍليِلمَتلاَك : ُتِلاَئلاَو

 ءصاَصضِقْلا سنج يف ٌرَبَتْعَم ٍةَياَنِجْلا سنج دَ ؛ِصاَصَقْلا ي يف دَدَحُمْلا

 ةيرورضلا هطارتشا امأ .هتافرصتل ًامئالم عراشلا دصاقم يف ًالخاد ماد ام هرابتعا -
 نأ الإ نكمي ال يتلا ةنكمألا ىلإ ةراشإللف ؛؟١/795 ىفصتسملا ىف ةيلكلاو ةيعطقلاو

 ثحب لاجم كلذ ءارو ام ىقبيو «هب ذخألاو هرابتعا ىلع نيملسملا ءارآ اهيف عمتجت
 .داهتجاو

 ام اذهو .عرشلا دصاقم يف ًالخاد ماد ام هب ذخألا نم عنمي ام ةمث سيل نأ هيأرو

 عمج يف لاق .يلازغلا مامإلا هلاق ام عومجم نم هللا همحر يكبسلا مامإلا هققح

 ةحلصم  لسرملا بسانملا نم يأ  هنم سيلو» :يلحملا حرشب ۲ عماوجلا

 - لاق .هب لوقلا لصأل ال ءهب لوقلاب عطقلل ؛يلازغلا اهطرتشاو «ةيعطق ةيلك ةيرورض

 ۲۸٦/۲ هتيشاح يف ينانبلا قلعو .«عطقلاك عطقلا نم بيرقلا نظلاو :- يلازغلا يأ

 «- يكبسلا نبا يأ  فنصملا عينص هديفي يذلا :تلق» :الئاق يكبسلا نبا مالك ىلع

 تام لاب ةحلصملا نكت مل اذإ لسرملاب لئاق يلازغلا نأ :هب هترابع حرصت نأ داكت لب

 كلتب ةحلصملا تناك اذإ الإ لسرملاب لوقي ال هنأ ىلازغلا بهذم ناك ول ذإ ؛ةروكذملا

 ةحلصملا تناك نإ يلازغلا ُهَّلِبَقَو :لوقي نأ هنع ةياكحلا قايس ناكل تافصلا
 1 ١ .ها.(«..ةيرورض

 ؛ عطقلا طرتشا امنإ يلازغلا نأ ملعاو» ۳٤۳/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 هب لوقلا حجري وه لب «هب لوقلا حيجرتل ال هذه ةلاحلاو - لسرملاب لوقلاب عطقلل

 «(«ليلغلا ءافشاو .«ىفصتسملا» ك هبتك نم ريثك يف لاق دقو ‹ عطقلا ىلإ هتني مل نإو

 .ها .«باوصلا وهو «عطقلا ةلزنم لزان عطقلا نم بيرقلا نظلا نأب ؛امهريغو

 ةعيرشلا يف ةحلصملا طباوض :عجار ةلأسملا هذه يف ليصفت ديزم ىلع فوقوللو

 اذه يف بتك نم ريخ هنإف ؛"45 - ١٤۳ص يطوبلا ناضمر ديعس روتكدلل ةيمالسإلا

 .ملعأ ام ىلع عوضوملا

 .رهاظ فيرحت وهو «جرحلا» لدب «حرجلا» أ :يف (1)

١٠١١ 



 .٠ ےگ ها .٠ نس و 3

 يف تابلا لمح يف لس اف ضَرَعِل ؛ مّرَحُمْلا ٍلغِفْلاِ ٍليِلْعَتلاَك : ُبيِرَمْلاَو

 َراَص یّتح ٍ؛ِدوُصْمَمْلا ضيقتب ٍةَضَراَعُمْلاِ مُكَحْلا يف ٍلِتاَقلا ىلع ٍضَرَمْل

 . رقاق ٍناَمْرِحَك ِةَتوُتْبَمْلا ُثيِرْوَت

 مَدَع ٍريِدْقَت ىَلَع ءِرْمَحْلا ىَلَع ٍذيِبَتلا ٍلْمَح يِف ٍراَكْسِإلاِب ٍليِلْعَتلاَكَو
 هب ٍليِلعَّتلاِب ٌصنلا

 ب 2 7 ے وو 0

 .ٍراَهظلا يف ءاَدِتِْإ نْيَرْهَش باَجيإَك ُهُواَعْلِإ تبت يِذَّلا ُلَسْرْمْلاَو
oا 2 25 2 1 2  

 0 ِكِلاَسَمْلا عيِومَجب “هشلا ُهَتِلِع بْ

 ءانثتسا وه «هتوم ضرم ىف فّسعتملا قّلطملا نم ةتوتبملا ثيروت نإ :لوقلا نكميو )١(
 «نيجوزلا نيب ثراوت الف «نئابلا قالطلاب ةيجوزلا ببس ىفتنا اذإ هنأ ءةماعلا ةدعاقلل
 ضرم يف انئاب ةقلطملا ثيروتب مكح هنع هّللا يضر نافع نب نامثع انديس نكل
 كلذ ؛قحلا نوصو ء«ةلادعلا الإ دنتسم نم هل سيلو ؛ةدعاقلا هذه نم ءانثتسا ؛توملا
 رارفلا جوزلا دصق ىلع ةنيرق - توملا ضرم - فرظلا اذه لثم يف نئابلا قالطلا نأل

 .قح هجو نودب اهقح مضهو «هتجوز ثيروت نم
 ىلع ثعابلا نكل «جاوزلا دقع ىضتقمب ؛جوزلل عورشم قح لصألا يف قالطلاف

 قالطلا عرش يذلا ضرغلا ريغ رخآ ضرعل ةعيرذ ذختا ذإ ؛عورشم ريغ انه هلامعتسا

 ؛ةلطاب عرشملا ةضقانمو .ةلادعلل ةافانملاو ء«عرشملا ةدارإل ةضقانملا تناكف ءهلجأ نم

 نم ةلأسملا هذه ءانثتسا هنع هللا يضر نامثع انديس حجر اذهلو ؛لطاب اهيلإ يدؤي امف
 يف يبطاشلا مامإلا لوقيو .لدعلاو قحلل انوص ؛ثيروتلاب مكحو ةماعلا ةدعاقلا

 تعرش ام ريغ ةعيرشلا فيلاكت يف ىغتبا نم لك» :ددصلا اذه يف ۳۴۳/۲ تاقفاوملا
 يف ىغتبا نمف «لطاب ةضقانملا يف هلمعف ءاهضقان نم لكو «ةعيرشلا ضقان دقف ءهل

 .ها .«لطاب هلمعف هل عرشت مل ام فيلاكتلا

 رثأ لطابلاو «عقي قالطلا نكل
 ٠١٠. - 1۲۹ص ينيردلا يحتف روتكدلل ةيلوصألا جهانملا ."**/؟ تاقفاوملا : رظناو

 هتلدأو يمالسإلا هقفلا ۲۷4/١. يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ

.forN 

 ) )۲ناسل رظنا .هابشأ عمجلاو ءهلثام :ءيشلا هبشأ :لاقي «لثملا :ةغللا يف هيبشتلاو هبشلا

 برعلا ۲۱۸۹/۳.

 ةهج نم ةلئامملا يف امهتقيقح :ُهَبَّشلاو ٌهْبَّشلا» : 49ص هتادرفم يف بغارلا لاقو
 .ها .«ملظلاو ةلادعلاكو «معطلاو :نوللاك « ةيفيكلا
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Io < (Naُهُتَبَساَتُم ُتْبَْت ال يِذَلا وه :ليق مث ْنِمَو ٠ ٌرَظَن طاَنَمْلا جيرختب ِهتاَبّْنِإ يفر وور رے و وو  

 ذإ ؛صاخ هب ديرأ ماع وهو ««هلثم ىلع ءيشلاب لالدتسالا» :ءاهقفلا ضعب هيمسيو =
 اهيبش عرفلا نوك نم هيف ذب ال سايق لك نأل ؛سايقلا عاونأ عيمج ىلع قلطي هبشلا
 اذهب مسالا اذه صيصخت ىلع اوحلطصا نييلوصألا نأ الإ ءامهنيب عماجب لصألاب
 .ةسيقألا نم عونلا

 ءانتعالا بجي ام مهأ نم وهو» :؟1/5١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا لاق

 نم ضمغأ ةلأسم لوصألا لئاسم يف ىرأ تسل» :هلوق يرايبألا نع لقنو ««هب
 1 .ها . «هذه

 الو» :١951/؟ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاقف «هيف ةفلتخم نييلوصألا ءارأ نأ ريغ
 .ها .«دودحلا ةعانص يف ةرمتسم (ةمكحم يأ) ٌةَبَدِح ةرابع كلذ يف ررحتي

 قحليف نيلصأ نيب يب عرفلا هيف ددرتي ام :ب هرسف نم مهنمف «هدیدحت يف اوفلتخا دقو

 مزلت له ءرحلا ةيد ىلع هتميق تداز اذإ أطخ لوتقملا دبعلاك كلذو ءاهبش امهرثكأب
 بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ۳ ماكحإلا يف يدمآلا هركذ ؟ ةيدلا وأ ةميقلا هيف

 .امهريغو ۱۸۷/٤ رينملا

 ةمكحلا ىلع هلامتشا مهوي فصوب عرفلاو لصألا نيب عمجلا :ب هرسف نم مهنمو
 .نييعت ريغ نم مكحلل ةيضتقملا
 .؟571/8 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هركذ

 ىلإ روصلا داحآ يف رقتفي هنأ ريغ ءاعطق هيف طانملا فرع ام وه : :لاق نم مهنمو

 ovr ماكحإلا يف يدمآلا هركذ .هققحت

 هيلإ لام ريسفتلا اذه .اهيلع عالّطا ريغ نم ةبسانملا مهوي ام :ب هرسف نم مهنمو
 ريغا ۳ ماكحإلا يف لاق ثيح «لوصألا دعاوق. ىلإ برقألاب هفصوو يدمآلا

 رثكأ هيلإ بهذ يذلا وهو ءٌريخألا حالطصالا «لوصألا دعاوق ىلإ اهبرقأ نأ
 . «نيققحملا

 .685 ص عمللا .458ص ةرصبتلا .ه١/١٦ ناهربلا :يف ليما كلذ رظناو
 لوصحملا ۲۹٤/۲. لوصألا ىلإ لوصولا ."۷۸ص لوخنملا ۳٠٠/١. ىفصتسملا
 عم ةضورلا ٠1/7 ٠. ليصحتلا .508  ؟هالر# يدمآلل ماكحإلا ٠". ١/ه يزارلل
 .848/4 بجاحلا عفر .۷۲/۳ جاهبإلا ."95 ص لوصفلا حيقنت حرش . .؟596/؟ ةهزنلا
 .781/8 طيحملا رحبلا ۲٤٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش /١7١. رصتخملا نایب
 بكوكلا حرش ٠ .14 4ص يلعبلا رصتخم 9 ريرحتل ريسيت ۰ 7 ۲ تامل فينشت
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 )١( رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق  : ۱١۲/۳يجنخلا وهو - نيحراشلا ضعب لاقو» -: -
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 . (ًةَبَساَتْمْلا م مهوب اَم» :َلاَق ْنَم ْمُهْنِمَو ۳ اصف ليلَتب ر

 3 لأب ٌيَتاَّذلا ٍبِياَتُمْلا ِنَعَو مَدَعْلاَك م هدوجو َنَأب ٌيِدْرَطلا نع ع ُدَكَمَتَيَو

 . ميِرْحّنلا يف ىف ف ٍراَكْسِإلاَك شش ذري ل نإ ٌهَكِلْفَع ُهَتَيَساَنُم

 ْثَدَحْلا هَر طك ۳لا “ي نعت وک ! كار اط : هلاك

 قَرِهاَظ ُرْيَغ َةبَساُمْلاَ

 ع 0

 : “هَل دالا 9ُلْوَقَو . هوم ِةالَّصلاَو ٍفَحْضُمْلا سَم يف اَمُراَبِتْعاَو

 ياتلار و . "اوب َسِيلَا ِهِنَلَع ْعَمِجُم :ُلَكَألاَو :ال وأ اًبِساَتُم َنوُكَي ن ام

 دجاَو آل وأ ءهتاّذِل ُبِياَتُمْلا ِهْيَلَع ْعَمْجُمْلاَو ءٌبِساَتُم بيجا .ىَعْلُيَف ءٌدْرَط
(VD 22o 

 ا
e 

 .هبشلا فيرعت ىلع ينبم طانملا جيرختب هبشلا ةيلع تابثإ =

 جيرخت نإف ؛ طانملا جيرختب هتابثإ زوجي الف .ةبسانملا مهوي يذلا : هنأب هفرع نمف

 .فانت امهنيبف «ةبسانملل ابجوم نوكي ال ةبسانملا مهوي امو «ةبسانملا بجوي طانملا

 ال هنإف ؛ طانملا جيرختب هتابثإ زوج .هتاذل هتبسانم سيل يذلا بسانملا :ب هفّرع نمو

 ًابسانم يهبشلا فصولا نوكي نأ زئاجلا نم ذإ ؛طانملا جيرختو هبشلا نيب ذئنيح ةافانم

 .ها .«هيلع هلامتشال ؛تاذلاب بسانملا عبتي
 )١( دضعلا حرش يف امك .ش :نم طقاس «اهلا فرح  ۲٤٤/١رصتخملا نايبو ۹

 .«ءاملا اهل نيعتيف» لدب «اهل ٌءاملا نيعتيف» أ :ةرابع (۲)

 .(مِهوُملا لدب (ُمِهويا ش : يف )۳(

 ر لدب «لاق» ش : : يف )€(

 : نم طقاس «هل» فرح (8)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا نم قا نيش اا نيا )0

 ۲٤٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱۳١/۳ رصتخملا نايبو ۳٤۷/٤ بجاحلا

 هبشلا سايق يف اوفلتخا سانلا نأ ملعاو» ۳٤۷/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۷)

 يعفاشلا بهذم رهاظف «ةلعلا سايق ناكمإ عم هيلإ راصي ال هنأ ىلع مهعامجإ دعب
 .هلوبق
 عضاوم يف هب جاجتحالا ىلإ راشأ دقو :(154١/؟ ةلدألا عطاوق يف) يناعمسلا نبا لاق

 «ناتراهط مميتلاك :ءوضولا يف ةينلا باجيإ يف هلوق كلذ يف ءيش برقأو «هبتك نم
 .باحصألا رثكأ كلذ ىلع هعباتو ؟ ناقرتفي فيكف
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 نم يزاريشلا قاحسإ وبأو «يزورملا قاحسإ وبأو «يفريصلاو «ركب وبأ يضاقلا هدرو =

 .ةيفنحلا نم هريغو يسوبدلا ديز وبأو ءانباحصأ

 .يعفاشلا نع هبشلا سايقب لوقلا ةحص يف قاحسإ وبأ خيشلاو ءركب وبأ يضاقلا عزانو

 مث .هبشلا ةرثكب عرفلا يف نيتلعلا ىدحإ حيجرت دارأ امنإ :قاحسإ وبأ خيشلا لاقو

 قاهرإ هرابتعا يف طرش مهنمو ءاقلطم هربتعا نم مهنمف «هبشلا سايقب نولئاقلا فلتخا

 يف طرش نم مهنمو «يهبشلا فصولا الإ اهيف دجوي ال ةعقاو يف مكحلا ىلإ ةرورضلا
 ةلاحلاو  هنومسيو «هابشألا ِةَبَلَعِب ؛امهدحأب قحليف ءنالصأ َعرفلا بذتجي نأ هرابتعا

 يف هصن تيكح دقو «ىعفاشلا صن هيلع لدي ام اذهو «هابشألا ةبلغ سايق هذه

 1 1 .«جاهنملا حرش»

 يوسي نم مهنمو ءفصولا ىلإ ةعجارلا مث ءةيمكحلا هابشألا ربتعي نم :مهنمو
 ِءطَو درك «ةروصلا هبش نود طقف ماكحألا هبش ربتعي امنإ :لاق نم مهنمو ءامهنيب

 يف حاكنلا يف ءطولاب ههبشل ؛رهملا بوجوو ءّدحلا طوقس يف حاكنلا ىلإ هبشلا

 نع هريغ هلقنو ءانباحصأ نع (17١/؟ةلدألا عطاوق يف)يناعمسلا نبا هلقنو «ماكحألا

 .هسفن يعفاشلا

 طوقس يف ريمَحلاو لاّغبلا ىلع ليخلا انسايقك ءًاضيأ ةروصلا هبش ربتعا نم :مهنمو
 .محللا ةمرح يف مهسايقو ءةاكزلا

 مزلتسم هنأ نظي اميف ةهباشملا لوصح ربتعملا :(١3*/8)لوصحملا يف مامإلا لاقو

 .ىنعملا وأ ةروصلا يف ةهباشملا تناكأ ءاوس ءمكحلل ةلع وأ ءمكحلا ةلعل

 ءيشلا هبشي نأ «هبشلا سايق» ب ينعن ال انإ» :هلوصأ يف يزورملا قاحسإ وبأ لاق

 هجو نم رخآ ًاعيش هبشي وهو الإ ءيش ملاعلا يف سيل هنأل ؛رثكأ وأ هجو نم ءيشلاب
 هبشأ ءىش دجوي الف ءهنم هب هبشأ ءىش دجوي ال هنأ :ىنعن نکل «هجو نم رثكأ وأ

 ۰ .يكبسلا نبا مالك ىهتنا .«هب قحليف «مميتلاب ءوضولا نم
 عمللا .4588ص ةرصبتلا .۲۹۸/۲ دمتعملا .551/75 ناهربلا .؟"ه/# صيخلتلا :رظناو

 .155 ۔ ۱۹٤/۲ ةلدألا عطاوق .۳۷۸ص لوخنملا ۴٠١/١. ىفصتسملا .55 ص

 - ۲٣۷/۳ يدمآلل ماكحإلا .50*/ه8 يزارلل لوصحملا ۲۹٤/۲. لوصألا ىلإ لوصولا

 ."95ص لوصفلا حيقنت حرش .798/؟ ةهزنلا عم ةضورلا ۲٠٠/۲. ليصحتلا .۸

 ىلع دضعلا حرش .171/# رصتخملا نايب ."41/5 بجاحلا عفر .,77/ جاهبإلا

 لوصألا نازيم .507/ عماسملا فينشت ۲۴٠/١. طيحملا رحبلا ۲٤٤/١. رصتخملا

 بكوكلا حرش .49١ص يلعبلا رصتخم .87/5 ريرحتلا ريسيت .8١1ص يدنقرمسلل

 سمشلا ةعلط حرش .197١ص لوحفلا داشرإ .١؟958١ص لوصولا ةياغ ١47/5. رينملا

 £ ١.

 ه١٠



 نأ :اًنَل . "اظ الو اًعطَق "اوِدَدَجمِب ديمي آل :اًهُكِلاَت '"'”ُسكَعْلاَو دزطلا هَ 2 هم رس 2 هد 2 ع: 2 4 و طر قو

 ُمَدَع ّلضألا نأ ْنَع وأ ِرْبَّسلا نع [1۷۳۴1 / الخ اّذإ َكِلَّدِب َفِصَّنُمْلا َفْضَوْلا

(01) 

(0 
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 يف بجاحلا نباو ۲٠٠/۳ ماكحإلا يف يدمآلا هامس دقو ««نارودلا» ًاضيأ ىمسيو
 .هانعمب هنوكل ؛«سكعلاو درطلا» ب رصتخملا يف انهو 2186 ص ىهتنملا

 .191/4 رينملا بكوكلا حرش .۳۰۲/۲ تومحرلا حتاوف ."80/4 بجاحلا عفر :رظنا
 .؟هدرجمبا لدب (هدرجملا ش : يف

 :بهاذم ىلع هيف نويلوصألا فلتخا

 .ةلزتعملا ضعب نع لقنو «ةيلعلاب عطقلا ديفي هنأ :لوألا بهذملا

 يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا :مهنم رثكألا هيلعو .ةيلعلاب نظلا ديفي هنأ : يناثلا بهذملا

 بيطلا وبأ يضاقلا ركذو» :لاق ثيح 2845/9 ناهربلا يف ينيوجلا هنع هاكح ام ىلع

 .«عطقلا ىلإ هءاضفإ يعدي داكو «ةنونظملا كلاسملا ىلعأ نم كلسملا اذه نأ يربطلا

 رثكأو «ةيعفاشلا رثكأو .ةيكلاملا رثكأ لوق وهو «لوصحملا يف يزارلا رخفلا هراتخاو
 :لدجلا هيلإ ىزعُي نم لك بهذف» :845/7 ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاقو «ةلبانحلا

 0١45ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ هبسنو ؛«للعلا هب تبثي ام ىوقأ هنأ ىلإ
 يبأ نع روصنم وبأ ذاتسألا هاكحو «ةمادق نباو «يواضيبلا رايتخا وهو «يفريصلل

 ظ .ةريره يبأ نب يلع
 نوكي نأ زاوجل ؛اهب عطقلا الو «ةلعلا نظ درجمب ديفي ال هنأ :ثلاثلا بهذملا

 فصولا اذه نأ ىلع ليلد لدي نأ الإ ءاهسفن ال ةلعلل امزالم رئادلا فصولا

 بيطلا يبأ يضاقلا لوق وهو .ةجح نوكي ذئنيحف ؛مكحلا تابثإ يف ربتعم
 نبا هراتخاو :#"17/ عماسملا فينشت يف يشكرزلا هيلإ هبسن ام ىلع يربطلا
 ..روصنم ىبأ ذاتسألا لوق وهو «بجاحلا نباو .يدمآلاو ءيلازغلاو «ىناعمسلا
 وهو «ءانباحصأ نم نوققحملا هيلع يذلاو» :550/ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 يبأ يضاقلل ۲۹۹/۲ لوصألا ىلإ لوصولا يف ناهرب نبا هبسنو ؛ةيفنحلا لوق

 ركب يبأ يضاقلل بسن ٠٤٦/١ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ نكلو .«ينالقابلا ركب
 .كلذ ىف ددرتلا

 .5؟"ص عمللا .٠١45ص ةرصبتلا .554/؟ ناهربلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 عطاوق .767//؟ دمتعملا .757ص ليلغلا ءافش ."48ص لوخنملا .01/؟ ىفصتسملا

 ةضورلا .550/ يدمآلل ماكحإلا ۲٠۷/١. يزارلل لوصحملا ١41/7 ٠٤١. ةلدألا
 .1١"ه/# رصتخملا نايب ."80/4 بجاحلا عفر .470ص ةدوسملا ."؟51/؟ ةهزنلا عم
 عماوجلا عمج ىلع .يلحملا حرش .//# جاهبإلا .145/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 حرش .807/؟ تومحرلا حتاوف .44/4 ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲
 .517/“ عماسملا فينشت .؟847/8 طيحملا رحبلا ۱۹۳/٤. رينملا بكوكلا

١٠65 



 َمْطَق الف ءِرِكْسُمْلا ِةَحِئاَرَك ولعل اًمِزالُم َنوُكَي نأ َراَج ءَكِلَد ٍرْيَغ وأ وري
 .ّنَظ الو

 ْنِم ُهُئَمالَسَو ءضْفَّتلا "نم ُهُيَمالَس :داَرَطالا َّنأِب ُنِلَرَعْلا ٌلَدَتْساَو
 حص الإ ُهَحِص لف ْمْلُس ْوَلَو ءييْفُم لك ءاقيلا ُبَجوُي ال جاو ٍدِسْفُم

 ريت د عامیجإلل ُنوُكَي ْدَك َبيِجَأَو . 6 ف الق ءاَهيِف اطْرَش َسْيَل ٌسكَعْلاَو

 َبيِجَأَو .َلِع الو “نيمي َفياَضَتُمْلا يف “ًداَروَدلا قاب : َلِدُتْساَو .ِةَّلِعْلا ٍءاَرْجَأَك

 .عْنام م صاح ليِلَدب تفس

 .21ْنِم١ لدب «يف» شش : يف )۱(

 ءهجولا اذه ىلع ليلدلا ركذ نأ ملعاو» :"61؟/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)
 .همدقت نمم هريغل الو «يلازغلل هرأ مل ءرخآ دسفم نع ةمالس دارطالا نأ : ينعأ

 امل مث < ءاهتحص ليلد ٍدسفم نع ةلعلا ةمالس نإ :لاق نم ىلع ادر يلازغلا هركذ امنإو

 دازو معنا ‹فنصملا لدتسا امك ءًامزالم هنوك زاوجب ؛هداسف ىلع لدتسا نارودلا ركذ

 نأل ؛رثؤت ال سكعلا ةدايزو ءضحم درط دوجولا دنع دوجولا نأل ؛اذهو :لاقف

 .طرشب سيل سكعلا
 مدقت نمم هريغو ركب وبأ يضاقلا هركذ «نارودلا داسف ىلع لقتسم ليلد ةدايزلا هذهو
 .ها .«يلازغلا

 بجاحلا عفر .548ص لوخنملا .557ص ليلغلا ءافش .07/5 ىفصتسملا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲٤٦/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ شن رصتخملا نايب "4

 .ًامدعو ًادوجو فصو ىلع مكح ُبَنَرَن وه : :نارودلا (۳)

 .555ص ليلغلا ءافش :يف (سكعلاو درطلا) نارودلل نييلوصألا تافيرعت رظنا
 نايب ."680/4 بجاحلا عفر ."95ص لوصفلا حيقنت حرش .707/ يزارلل لوصحملا
 .١4١ص يناجرجلل تافيرعتلا .545/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش */١78. رصتخملا
 تومحرلا حتاوف .44١ص يلعبلا رصتخم ۷۸/١. جاهبإلا #/1١7. لوسلا ةياهن
 ريرحتلا رسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۲۸۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 5
 , 0193/4 رينملا بكوكلا حرش . 1/5

 ةوبألاك ءرخآلا قلعتب ًاببس امهنم دحاو لك قلعت نوكي ثيحب نيئيشلا نوك :فياضتلا (4)
 .ىفتنا ىفتنا املكو ءرخآلا ققحت امهدحأ ققحت املك هنإف ؛ةونبلاو
 ٠۳۸/۳. رصتخملا نايب .87/4 بجاحلا عفر .٤۸ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲٤۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش
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 لا وأ للا َلَصَح قلما ّنِم َعِناَم َالَو ُكاَرْرَّدلا َلَصَح اإ :اوُناَق
 ءْبَضْعَي ْمَلَق كرت من ءَبِضَعَ "”[مشإب] ٌناَسْنِإ يعد “وَ مَع داع

 :اَْلُق .َكِلَذ َنوُمَلْعَي َلاَمْطألا َّنِإ ىح ءٍبَضَعْلا ُبَبَس ها َمِلمُم ءَكِلَذ ر

 ٌقيِرط وُ َوُهَو و 2نَظُي مل ءلضآلا هاب وأ ناكل كلَ ر ِءاَمِتْنا ُروُهَظ ل 8

 .َكِلَذِب ىَّوَقْيَو < « لقسم

 , ر و ٌّىِلَج : سايقْلاَو

 . ئيلا يف ِدْبَعْلاَو ةَمَألاك ف ""قراقلا يلب علب ات : ىِلَجْلاَف

 عفر يف امل قفاوملا وهو .شو أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .155/16 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .178/# رصتخملا نايب .67/4 بجاحلا

 .رهاظ فيرحت وهو .«َيِعْذ» لدب «اَعَد» أ :يف. (6)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 .145/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ء۱۳۸/۳ رصتخملا نايبو 2787/4 بجاحلا .

 .«ثحببا لدب «ثحبلاب» ش :يف )٤(

 .يفخو يلج : ىلإ هفعضو هتوق رابتعاب سايقلا مسقني (©)

 لوخنملا .068ص عمللا :يف رابتعالا اذهب سايقلا ميسقت ىلع نييلوصألا مالك رظنا
 بيترت يف جاهنملا .5594/4 يدمآلل ماكحإلا ٠١٠/١. يزارلل لوصحملا ."””5ص
 بجاحلا عقر 885/١ ٠٠١. يدرواملل يضاقلا بدأ .٠۲ص يجابلل جاجحلا

 لوصألا نازيم ۲٤۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۱۳۹/١. رصتخملا نايب 4

 عم ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .٠١٠ص يلعبلا رصتخم .ه۷۳ص

 عماسملا فينشت ."70/؟ تومحرلا حتاوف ۷٦/٤. ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح

 ةققسفب دالا رشن .4//701 رينملا بكوكلا حرش . ۴

 قرفلل ؛عرفلا يف همكح ءارجإ يف عرفلاو لصألا نيب زيمملا فصولا :وه قرافلا (5)

 .ةلعلا يف امهنيب

 ۲٤٤/۲. دونبلا رشن .707/4 رينملا بكوكلا حرش .40/# عماسملا فينشت :رظنا

 قتعلا يف ءاهريغو ةيارسلا يف دبعلا ىلع ةمألا سايقك «قرافلا يفنب هيف ف عطق ام (۷)

 قتعأ نم» :ل هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدح ىف هريغو

 ىطعأف لدعلا ةميق هيلع موق ءدبعلا نمث غلبي لام هل ناكف ءدبع يف هل ًاكرش
 مدعب عطقن انإف .(قتع ام هنم قتع دقف الإو ء.دبعلا هيلع قتعو ‹مهصصح هءاكرش

 =حرش 7١17/4. رينملا بكوكلا حرش :رظنا .هيف ةثونألاو ًةروكذلا عرشلا رابتعا

١٠١4 
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 لوألا ٍلضألا ىتغم يف سايق ؛ 9 الد ساو .دلم باق ىلإ ق

 ل ع د رل قاتلا مق سابك رحلات عدلت ؛ لضألا يف

(00 

(۲) 

(۳ 

(4) 

 ٤٠١/۳. عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ٠٠١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 ىلع دضعلا حرش ۲۳٤/۲. دونبلا رشن .١۳٠ص لوصولا ةياغ .5/4 ريرحتلا ريسيت
 ۲٤۷/۲. رصتخملا

 خلإ ...نينثا نيدبع قتعأ اذإ باب «قتعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ رمع نبا ثيدحو
 1917/7 (۲۳۸۷ «۲۳۸۹) ثيدح

 ثيدح ءدبع يف هل ًاكرش قتعأ نم )١1( باب «ناميألا باتك يف ملسم هجرخأو
YA (10°۰1) 

 ۳٠۹/۷. عويبلا يف ةكرشلا «عويبلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 سايقو «ةلالد سايقو «ةلع سايق :ماسقأ ةثالث ىلإ هتلع رابتعاب ًاضيأ سايقلا مسقنيو

 .لصألا ىنعم يف
 يف جاهنملا . ٩٥ص عمللا :يف ىف رابتعالا اذهب سايقلا ميسقت يف نييلوصألا مالك رظنا

 ٠٠٤/٤. بجاحلا عفر .؟4/١7 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف 56ص جاجحلا بيترت
 عمج ىلع يلحملا حرش ۲٤۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١5١. رصتخملا نايب
 يلعبلا رصتخم 17/١. نيعقوملا مالعإ ٠٠٠/١. عماسملا فينشت .541/؟ عماوجلا
 ۲٠۹/٤. رينملا بكوكلا حرش ١6١. ص

 .«ىلإ) ةدايزب .«سايق ىلإو» ش : يف

 يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ۲٤۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .19/# رصتخملا نايبو 088/5 بجاحلا عفر
 نأ ىلإ مهريغو ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو .ةيكلاملاو «ةيفنحلا :مهنم ءاملعلا روهمج بهذ

 ةعامجلا لتق مدع ىلإ ءاملعلا نم قيرف بهذو ًاصاصق دحاولاب لتقُت ةعامجلا

 ءريبزلا نبا لوق وهو .ءطقف ةيدلا بجوأ نم مهنمف اوفلتخا ءالؤهو «دحاولاب

 «مهدحأ لتقي :لأق نم مهنمو ءدمحأ مامإلل ةياور وهو «نيريس نباو «يرهزلاو
 هنع هللا يضر لبج نب ذاعم انديس لوق وهو «ةيدلا نم مهصصح يقابلا نم ذخؤيو
 كلام مامإلا لاقو ءديلاب يديألا عطقت ال ءاملعلا نم ةفئاطلا هذه دنعو «هريغو
 :اولاقف .«فارطألاو سفنلا نيب ةيفنحلا تقرفو «ديلاب يديألا عطقت : يعفاشلا مامإلاو

 .دحاو فرط ىلإ فرطلاب عطقي الو «سفنلاب سفنألا لتقت
 ةيادب .۲۲۳/۲ بذهملا .۲۳۸/۸۷ عئانصلا عئادب :يف ليصفتلاب اهتلدأو لاوقألا هذه رظنا
 ٦۷/۷.= ةمادق نبال ينغملا ۷۳۷/١. يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلا .۲۹۹/۲ دهتجملا

۰۹ 
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 يفت ُْمَجْلا :ُتِلاَئلاَو . ْمهِيَلَع ِةّيَدلا ٍبوُجُو يف ِكاَرِيْشالا ٍةَطِساَوِب ؛' "يجاوب

 هس قففز ا 2 _ ان اتت ر 3 شر ٌةَلأْسَم

 ٍضْعَبَو ٠ ماظَّنلاَو ءٍةَعيْشلِل افالخ ءِساّيِقلاِب َدّبَعَتلا روُجَي (ةلأْسَم)
١ (Dz <8 * 

 دضعلا حرش ٠٤٠١/۴. رصتخملا نايب ."88/4 بجاحلا عفر ۲۷٠/٤. يدمآلل ماكحإلا =
 رشن 7١١/4. رينملا بكوكلا حرش ٠٠٥/۳. عماسملا فينشت ۲٤۸/۲. رصتخملا ىلع

 يمالسإلا هقفلا ."5ص يواونلا قلاخلادبع روتكدلل يئانجلا عيرشتلا .5847/7 دونبلا

 .؟"ةهرك هتلدأو

 .«دحاولاب» لدب «دحاوبا ش :يف )١(

 نم موق هعباتو «ماظنلا سايقلا راكنإب حابأ نم لوأ» : ۱۷/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق (۲)

 .ها . «يفاكسإلا هللادبع نب دمحمو «رشبم نب رفعجو « برح نب رفعجك ةلزتعملا

 لاق هبو ءالقع تايعرشلا يف سايقلاب دبعتلا زوجي» ۲۷۲/١: ماكحإلا يف يدمآلا لاق (۳)

 لبنح نب دمحأو كلامو «ةفينح وبأو «ىعفاشلاو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا

 ىيحيك ءدادغب ةلزتعم نم ةعامجو «مأظنلاو ءةعيشلا تلاقو «نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأو

 .ها .«القع هب ديعتلا دورو ةلاحإب «برح نب رفعجو ءرشبف نب رفعجو «يفاكسإلا
 يبأ ىلإ "71/7 عمللا حرش يفو :«4١4ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ هبسنو
 .ىبرغملا هللادبع

 عمللا حرش .۱۹٤ص ةرصبتلا /٠٠٠. دمتعملا .440/6 ينيوجلل ناهربلا :رظنا
 ۲۷۲/٤. يدمآلل ماكحإلا .۲۳۲/۲ لوصألا ىلإ لوصولا ۲۳۹/١. ىفصتسملا 5
 حرش .؟668/؟ ملاعملا حرش ."57ص ةدوسملا .548/6 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
 ريسيت .١19ص يلعبلا رصتخم ۴٠١/١. تومحرلا حتاوف 5١١/4. رينملا بكوكلا

 ١. 74ص ا داشرإ ٠١. 5/54 ريرحتلا

 يف راجنلا نبا هلقنو ءًاضيأ قاقدلا ركب يبأ نع ه4ص عمللا يف يزاريشلا .هلقن دقو (4)

 .باطخلا يبأو «ىلعي يبأ يضاقلا نع ۲٠۲/١ رينملا بكوكلا حرش
 ٠۲٣ص لوخنملا يف يلازغلاو ٠٤۹٠/۲ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هلقن امو

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو ءًاحيحص سيلف «يعرشلا سايقلا اودحج مهنأ نم ةيضابإلا نع
 ًالصف يناثلا ءزجلا نم «سمشلا ةعلط حرش» هباتك يف دقع يضابإلا يملاسلا مامإلا

 ىلإ 4١ ةحفص نم «سايقلا ثحابم يف عبارلا نكرلا» هامس «سايقلا ثحابم يف ًالماك

 .دكأتو هعجار ١9/4. ةحفص

 ماكحإلا .0ه8ص عمللا .9١4ص ةرصبتلا 5١8/6. دمتعملا .440/؟ ناهربلا :رظناو

 =ىلع دضعلا حرش /١41. رصتخملا نايب ."85/5 بجاحلا عفر .؟77/4 يدمآلل
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 . ی بً :نْيَسْحْلا وُبَأَو ءُلاَغَمْلا َلاَقَو

 . يِنأَيَسَو . ْعَمَي مل ْرْجَي مل وَ هاو ِزاَوَجْلاِب ٌُمطَمْلا :اَنَ

 ُهَعْنَم دأب درو .ًاطَخْلا هيف ُنَمْؤُي آل ")مم ام عني [NF] / ُلْمَعْلا :اوُناَق

 ei آل ُتاَوَّصلا َّئظ اد ؛ لس وَلَو ََلاَحِإ َسِيَل اته

 ٍيِبَعْلاَو حاولا ِدِماَشلاَك ّنْظلا َمَلاَحُمِي “ )4(, رأل َمِلُع دق ا اوُلاَق

 ِلِجاَوْلا ربخَك ةقالخ َمِلَع رق ال1 :الف . تانج ِرْشَع يف ٌةَعيِضَرَو

 )¥( 2 راو ت
 .صاخ نامل ؟ عْيم منَ ءاَهرْيَغَو َتاَناَهََّشلاَو «باَتكْلا ٍرِهاَظَو

 ةعلط حرش ٠٠١/۳. عماسملا فينشت ۲٠۲/٤. رينملا بكوكلا حرش ۲٤۸/۲. رصتخملا =

 ١. 19/4 41/5 ىملاسلل سمشلا

 زوجي هنأ :ًالقع هب دبعتلا ىنعمو» :؟17/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق (1)
 ةروصللا ةكراشم ىرخأ ةروص يف دجوو «ةروص يف مكح تيث اذإ :عراشلا لوقي نأ

 كلذب للعم ىلوألا ةروصلا يف مكحلا اذه نأ مكنظ ىلع بلغو «فصو يف ىلوألا
 .ها .«ىلوألا ىلع ةيناثلا ةروصلا اوسيقف «فصولا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ١147/5. رصتخملا نايب .587/54 بجاحلا عفر :رظناو

 ۳ ملاعملا حرش .۲

 .اامم» لدب «قيرط نم» ش :ىف (۲)

 يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .«ٌعنمي ال١ لدب اهتمي ل لصألا : يف )۳(

 ۲٤۸/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٤١/١ رصتخملا نايبو ٠٠١/٤ بجاحلا عفر

 .رهاظ فيرحت وهو «رمألا» لدب ؛ُنْبِإلا» ش :يف )٤(
 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ()

 ۲٤۸/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2147/6 رصتخملا نايبو 2567/4 بجاحلا

 285/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش «أ :نم طقاس «دق» فرح (5)

 ۲٤۸/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۱٤۲/۳ رصتخملا نايبو

 نأ ىلإ ةراشإ ««عنامل» :هلوق يفو)» :"68/6 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۷)

 يف فالخلا ةدئاف رهظتو «كلذ يف موق فلاخو «عورفلا يف نونظلاب لمعلا لصألا

 ؟ نظلاب هيف ىفتكي له كشي ناكم
 .«فّقوتي عنمي نمو «لصألا ىلع ًايرج ؛هيف يفتكي «نظلاب لمعلا لصألا :لوقي نمف
 .ها
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 عطَقَو ." ”يِبَصلا لوب حضَنَو «ِةّيبَّصلا لوب لْسَغَو لوبا دود “نما ِهِرْيَغَو

(1) 

() 

(۳) 

 ٍلْسْغْلا ٍباَجِيِإَك ءِتآلِئاَمَتُمْلا َنْيَب ٍقْرَمْلاِب عْرَّشلا ُدوُرُو َتَبَن اّذإ : مالا

- 

 .دعسلا ةيشاح عم ۲٤۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١55. رصتخملا نايب :رظناؤ

 يف اهل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«ينملاب» لدب «ىنملا نما لصألا :ىف
 ۲٤۹/۲. ٠ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۱٤٤/۳. رصتخملا نايب .888/4 بجاحلا عفر
 :لوبلا نود ينملا نم لسغلا» :۸۷ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق

 نساحم مظعأ نم اذهف «لوبلا نود ينملا نم لسغلا ةي عراشلا باجيإ يهو

 نم جرخي ينملا نإف ؛ةحلصملاو ةمكحلاو ةمحرلا نم هيلع تلمتشا امو «ةعيرشلا

 .ندبلا عيمج نم ليسي هنأل ؛«ةلالس» ىلاعتو هناحبس هللا هامس اذهلو «ندبلا عيمج

 ندبلا رثأتف ءةناثملاو ةدعملا يف ةليحتسملا بارشلاو ماعطلا ةلضف وه امنإف لوبلا امأو

 نم ينملا جورخ نم لاستغالا نإف ًاضيأو ء«لوبلا جورخب هرثأت نم مظعأ ينملا جورخب

 ىوقت اهنإف ؛ندبلاب ةمئاقلا حاورألا عيمج لب «حورلاو بلقلاو ندبلل ءيش عفنأ
 .سحلاب فرعي رمأ اذهو .ينملا جورخب هنم للحت ام هيلع فلخي لسغلاو «لاستغالاب

 وبأ لاق اذهلو ؛ةفخو اطاشن هل ثدحُي لسغلاو ءالسكو القث بجوت ةبانجلا نإف ًاضيأو

 لك هكردي رمأ اذهف ةلمجلابو .«"المح ينع تيقلأ امنأك» :ةبانجلا نم لستغا امل رذ

 ىرجم يرجي ةبانجلا نم لاستغالا نأ ملعيو .«ةحيحص ةرطفو ءميلس سح يذ

 بلقلا دعُب نم ةبانجلا هثدحت ام عم بلقلاو ندبلل تايرورضلاب .قحلت يتلا حلاصملا

 نم دحاو ريغ لاق اذهلو ؛دعبلا كلذ لاز لستغا اذإف «ةبيطلا حاورألا نع حورلاو

 ناك نإو ءدوجسلاب اهل نذأ ارهاط ناك اذإف ءهحور تجرع مان اذإ دبعلا نإ :ةباحصلا

 .اضوتي نأ مان اذإ بّئْجلا ب يبنلا رمأ اذهلو ؛اهل نذؤي مل اج

 فلخيو «هتوق ندبلا ىلإ ديعي عامجلا دعب لاستغالا نأب ءابطألا لضافأ حرص دقو

 ةداهش يفكيو .رضم هكرتو «حورلاو ندبلل ءيش عفنأ نم هنإو ءهنم للحت ام هيلع
 .قيفوتلا هللابو ءهنسحب ةرطفلاو لقعلا
 ىلع ةقشمو جرح مظعأ كلذ يف ناكل ؛لوبلا نم لاستغالا عرش ول عراشلا نأ ىلع

 نيعقوملا مالعإ :رظناو ها .«هقلخ ىلإ هناسحإو ءهتمحرو .هللا ةمكح هعنمت ةمألا

 ةفمكذن

 : ةيبصلا لوب نم بوثلا لسغ» :88ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق

 ءاهقفلل اذهف ءامعطي مل اذإ يبصلا لوب نم هحضنو «ةيبصلا لوب نم بوثلا لسغ امأو

 ةقرفتلا :ثلاثلاو .ناحضني :ىناثلاو .اعيمج نالسغي امهنأ :اهدحأ :لاوقأ ةثالث هيف

 .اهتحلصمو اهتمكح مامتو «ةعيرشلا نساحم نم اذهو .ةنسلا هب تءاج يذلا وهو
 :هجوأ ةثالث نم ةيبصلاو ىبصلا نيب قرفلاو

 .هلسغ هيلع قشيف «هلوبب ىولبلا معتف ؛ركذلل ءاسنلاو لاجرلا لمح ةرثك :اهدحأ
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 له 00

 "فكل ِةَبْسِي َنوُد انّرلا ِةَبْسيِب دْلَجْلاَو "ريفا ٍبِصاَغ َنوُد ٍليِلَمْلا ٍقِراَس

00 

 قفز

 ام لسغ قشيف ؛انههو انهه ًاقرفتم لزني لب ءدحاو ناكم يف لزني ال هلوب نأ :ىناثلاو

 .ىثنألا لوب فالخب ءهلك هباصأ

 ةبوطرو ءركذلا ةرارح هببسو «ركذلا لوب نم نتنأو «ثبخأ ىثنألا لوب نأ :ثلاثلا

 هذهو .ةبوطرلا عم لصحي ال ام اهنم بيذتو «لوبلا نتن نم ففخت ةرارحلاف «ىثنألا

 ۷۸/۲ نيعقوملا مالعإ: رظنا ها .«قرفلا يف اهرابتعا نسحي ةرثؤم ناعم

 دي س امأو :قراسلا دي عطق» : ١9ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق

 ةمكح مامت نمف «بصاغلاو بهتنملاو «سلتخملا عطق كرتو «مهارد ةثالث يف قراسلا

 ءزرحلا كتهيو «رودلا بقني هنإف ؛هنم زارتحالا نكمي ال قراسلا نإف ءًاضيأ عراشلا

 هعطق عرشي مل ولف كلذ نم رثكأب زارتحالا عاتملا بحاص نكمي الو «لفقلا رسكيو

 بهتنملا فالخب «قارسلاب ةنحملا تدتشاو ءررضلا مظعو ءاضعب مهضعب سانلا قرسل
 نا مهنكميف «سانلا نم ىأرمب ةرهج لاملا ذخأي يذلا وه بهتنملا نإف «سلتخملاو

 .مكاحلا دنع هل اودهشي وأ «مولظملا قح اوصلخيو «هيدي ىلع اوذخأي

 نم ولخي الف «هريغو هكلام نم ةلفغ نيح ىلع لاملا ذخأي امنإ هنإف سلتخملا امأو
 هنكمي ال ظقيتلاو ظفحتلا لامك عمف الإو ءهسالتخا نم سلتخملا هب نكمي طيرفت عون

 لاملا ذخأي امنإ سلتخملاف ًاضيأو «هبشأ نئاخلاب وه لب «قراسلاك سيلف .سالتخالا
 ءهنع كيلخت لاح يف كعاتم سلتخيو كلفاغي يذلا هنإف ءًابلاغ هلثم زرح ريغ نم

 بصاغلا امأو .بهتنملاك وهف ءًابلاغ هنم زارتحالا نكمي اذهو «هظفح نع كتلفغو

 ءالؤه ناودع فك غوصي نكلو .بهتنملا نم عطقلا مدعب ىلوأ وهو «رهاظ هيف رمألاف
 نيعقوملا مالعإ :رظناو ها.«لاملا ذخأب ةبوقعلاو ءليوطلا نجسلاو لاكنلاو برضلاب

 هذ

 نم ىلع ةيرفلا دح باجيإ» :44ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق
 ىفف «رفكلا نود انزلاب هريغ فذق نم ىلع ةيرفلا دح باجيإ امأو :انزلاب هريغ فذق

 دح لعجف «هبذكب ملعلا ىلإ سانلل ليبس ال انزلاب هريغ فذاقلا نإف ؛ةبسانملا ةياغ
 نم دلجي يتلا ةشحافلا هذه نأشل ًاميظعتو «فوذقملا ضرعل ةئربتو «هل ًابيذكت ةيرفلا
 '.ًاملسم اهب ىمر

 يف فاك هيلع نيملسملا عالطاو ءملسملا لاح دهاش نإف ؛رفكلاب هريغ ىمر نم امأو

 يمرلا يف هيلع هبذكب هقحلي ام كلذ يف هيلع هبذكب راعلا نم هقحلي الو «هبيذكت
 نيب هفذقب اهقحلت ىتلا ةرعملاو راعلا نإف ءةأرما فوذقملا ناك نإ اميسالو .ةشحافلاب

 يمرلاب هلثم قحلي ال بذكمو قدصم نيب مهنوكو «سانلا نونظ بعشتو ءاهلهأ
 .ها .«رفكلاب

 .۸۳/۲ نيعقوملا مالعإ :رظناو
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oم ع امك د  Nهمسه متع () هتك ل هدأ يمل تع  
 نيب عمْجلاو قالطلاَو تملا يتدعكو 2 انزلا لود نيدِهاشب ِلتقلاو

 ees “طخ ؤأ اَدْمَع ٍدْيَّصلا لنقك ِتاَمِلَتْخُمْلا

 نيدهاشب لتقلا يف ءافتكالا» : 44ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق )1١(
 عراشلا نإف ؛ةحلصملاو ةمكحلا ةياغ يفف ءانزلا نود نيدهاشب لتقلا يف هؤافتكا امأو

 تعاضل ةعبرأ الإ لتقلا يف لبقي مل ولف ءانزلا دحل طاتحاو «ءامدلاو صاصقلل طاتحا
 هللا ردق امك هرتس يف غلاب هنإف انزلا امأو .لتقلا ىلع اوأرجتو «نوداعلا بثاوتو «ءامدلا

 لعفلا نوفصي ةعبرأ الإ هيف لبقي ملف هردقو «هللا عرش هرتس ىلع عمتجاف «هرتس
 عبرأ نم لقأب فتكي مل رارقإلا يف كلذكو .لامتحالا اهعم يفتني ةدهاشم فصو

 بحي نم دعوتو «هب ملكتلاو هراهظإ هركو «هرتس هللا ردق ام رتس ىلع اصرح تارم
 نيعقوملا مالعإ :رظناو ها .«ةرخآلاو ايندلا يف ميلألا باذعلاب نينمؤملا يف هتعاشإ

.A4/ش  

 امأو :ةدعلا يف قيرفتلا» :45ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق (۲)
 ةدعلاو ءاربتسالا نيب «ةمألا ةدعو ةرحلا ةدعو «قالطلاو توملا نيب ةدعلا ىف هقيرفت

 تفرع اذإ ههجو نيبتي امنإ اذهف ءهلك كلذ يف محرلا ةءاربب ملعلا دوصقملا نأ عم
 .اهعاونأو ددعلا سانجأ فرعو «ةدعلا تعرش اهلجأل يتلا ةمكحلا

 :اهنم مكج ةدع ةدعلا عرش يفف :لوألا ماقملا امأف

 طلتختف «دحاو محر يف رثكأف نيئطاولا ءام عمتجي ال نأو «محرلا ةءاربب ملعلا

 .ةمكحلاو ةعيرشلا هعنمت ام داسفلا نم كلذ يفو ءدسفتو باسنألا

 .هفرش راهظإو هردق عفرو «دقعلا اذه رطخ ميظعت :اهنمو
 نكمتي انمز فداصيف ؛«ءيفيو مدني نأ هلعل ذإ ؛ةقلظملل ةعجرلا نامز ليوطت :اهنمو

 .ةعجرلا نم هيف

 كلذلو ؛لمجتلاو «نيزتلا نم عنملا يف هدقف ريثأت راهظإو جوزلا قح ءاضق :اهنمو
 .دلاولاو دلولا ىلع دادحإلا نم رثكأ هيلع دادحإلا عرش

 يذلا هللا قحب مايقلاو ءدلولا قحو «ةجوزلا ةحلصمو «جوزلا قحل طايتحالا :اهنمو
 .هبجوأ

 دوقعملا ءافيتسا يف لوخدلا ماقم توملا عراشلا ماقأ دقو «قوقح ةعبرأ ةدعلا يفف

 يفو «قادصلا ليمكت يف لوخدلا ماقم ميقأ اذهلو ؛رمعلا هتدم حاكنلا نإف «هيلع

 تباث نب ديز بهذم وه امك مهدعب نمو «ءةباحصلا نم ةعامج دنع ةبيبرلا ميرحت
 كلذ لب ءمحرلا ةءارب درجم ةذعلا نم دوصقملا سيلف .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو
 .48/؟ نيعقوملا مالعإ :رظناو ها» ....اهمكحو اهدصاقم ضعب نم

 مكح يف تافلتخملا كارتشا» :۱۸۷ص يمالسإلا عرشلا يف سايقلا يف ميقلا نبا لاق (۳)

 -نيب تعمج امك تافلتخملا نيب تعمج ةعيرشلا نإ :- ماظنلا ديري - هلوق امأو :دحاولا
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 ؛َِراَّمَكْلا يِف ٍرِهاَطُمْلاَو ءمْوَّصلا يِف َيِطاَوْلاَو لاَ ىللاَئٌّدلاَو ةدرلاو
 ("”ساّيقلاِ ُهَديَعَت َلاَحَتْسِإ

(1) 

() 

 ‹عئارشلاو ءرطفلاو «لوقعلا يف ركنم ريغف ءلاومألا نامض يف دمعلاو أطخلا
 .مكحلا كلذ ببس يف اهكارتشا رابتعاب ؛دحاو مكح يف تافلتخملا كارتشا تاداعلاو

 .عقاولا وه اذه لب ءماكحألا نم مكحل ةلع نوكي رمأ يف اهكارتشا نم عنام ال هنإف
 ىلعو «يهنلاو رمألا يف نايصعلاو ةعاطلا ريظن هنإف ؛ناميألا يف ثنحلاو ربلا كلذكو
 ةلع يف اقرتفا نإو ءنامضلل ةلع وه يذلا فالتإلا يف اكرتش رتشا دمعلاو أطخلاف اذه

 لدعلا ىضتقم وهو ءاهبابسأب ماكحألا طبر باب نم فالتإلاب نامضلا طبرو ءمثإلا
 ال كلذلو ؛ليتقلا ةيد أطخ لتاقلا ىلع بجوأ امك ءهب الإ ةحلصملا متت ال يذلا
 .لاومألا نم اوفلتأ ام مئانلاو نونجملاو يبصلا نمضيف : كيلكتلا دمتعي
 تايانج اونمضي مل ولف ءاهب الإ ةمألا حلاصم متت ال يتلا ةماعلا عئارشلا نم اذهو
 ماكحأ فالخب اذهو ءدصقلا مدعو أطخلا ىعداو «ضعب لاومأ مهضعب .فلتأل مهيديأ
 نيب اهيف ةعيرشلا تقرفف .هتيصعمو دبعلا بسكو ةفلاخملل ةعبات اهنإف ؛تابوقعلاو مثإلا
 ىف نايصعلاو ةعاطلا ريظن هن هنإف ؛ناميألا يف ثنحلاو ربلا كلذكو «ىطخملاو دماعلا
 1 .«ئطخملاو دماعلا نيب هيف لاحلا قرتفيف «يهنلاو رمألا
 « تايانجلا مظعأ ةبوقع هلعجف 8 امأف» : ١٠١/۲ نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاق
 هيف نعطلاب نيدلا ىلع ةيانجلاكو «هسنج نم هتبوقع تناكف ؛سفنألا ىلع ةيانجلاك
 ذإ ؛ةبوقع لك نم هيلع يناجلا ناودع فكو لتقلاب ىلوأ ةيانجلا هذهو «هنع دادترالاو
 سبح اذإف < «ةحلصم الو هئاقب يف ىجري ريخ الو ءمهل ةدسفم هدابع رهظأ نيب هؤاقب
 هلوسرو هللا ماكحأ نايرجو راغصلاو لذلا مزتلاو فاذأ فكو «هناسل كسمأو «هرش
 غالب ايندلاو .مهيلع ررض نيملسملا رهظأ نيب هئاقب يف نكي مل ةيزجلا ءادأو «هيلع

 دسافملا نم اهيف امل ؛ةمرحملا جرفلا ىلع ةيانجلا ةبوقع ًاضيأ هلعجو «نيح ىلإ عاتمو
 .ها . ؟ماعلا داسفلاو باسنألا طالتخاو ؟ ةميظعلا

 درلا يف دصتقاو اهضرع يف بهسأ نم مهنمف ماظل تاه نويلوصألا َدَرْوَأ دقل
 ليصفتلا ىلع اهشقان نم مهنمو ء١٠١٠ - ٠١۷/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلاك اهيلع
 70/7 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأو .۲۷۲ - 554/6 ىفصتسملا يف يلازغلاك

 مالعإ يف ميقلا نباو ۰1۲۸ _- 5 لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلاو ٤“
 عرشلا يف ف سايقلا هباتك يفو اهيلع درلا يف هنم يناثلا ءزجلا صصخ دقف «نيعقوملا

 14/8 جاهبإلا يف يكبسلا نباو ء57 - ۴٤ لوسلا ةياهن يف يونسإلاو «يمالسإلا
 ةعيرشلا نأ نم ماظنلا هركذ ام نأ ملعاو» :هلوقب ماظنلا هركذ ام ىلع بقع دقو .۳
 هلمح امنإو ءارتفاو بذك تالثامتملا نيب قرفلاو «تافلتخملا نيب عمجلا ىلع .ةينبم

 = «رفكلا نطبي اقيدنز ناك دقو «ةرهطملا ةعيرشلا يف نعطلا هدصقو «هتقدنز كلذ ىلع
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 َمُهَوُت اَم ِةَّيِحالَص ِءاَمِتْنِ ِزاَوَجِل َراَوَجْلا ٌعَئْمَي ْمَْمَي آل َكِلَذ اب درو

 كاَرَيَشالَو «“عرَمْلا “يف ذأ ٍلضألا يِف نرالا ٍدوُجُو وأ ءاَعِماَج

 .هفالج کل “دلیپ لک صاصَيْخال وأ ٠ ماج ىَنْعَم يف ِتاَمِلَتْخُمْلا

 ريع ٍدْنِع نِ ناک ولو : لوق ري «ٍفالتخالا ىلإ يِضْنُي :اوُلاَث

 .ِةَعالَبْلاب لحي اَم وأ ءُضُْفانَتلا :داَرْمْلا دابو «رهاَرظلاب ٍلَمعلاب در رَ و . يللا

 .اهيف ٍفاليخالاب 11 | ٌحوطْفَمَ زاك اما

 ُلاَحُم اًح ِهِضيِقَتَ ِءْيَّسلا نوف ءاَبيِصُم ٍدِهَتْجُم لك ناک ْنِإ :اوُناَق

 .ها .«هللا هنعل ءديحوتلا ىلع ثيلثتلا حيجرت يف ًابتك فنص «لازتعالا رهظيو =

 ىلع هلمح «- - سايقلا يأ - هركنأ امل ماظنلاو» :*"١ص لوخنملا يف يلازغلا لاقو

 . ؟ءرملا نيد ةلق نم اذهو «ةمشحلا باستكاو «لاملا بلج م مه دصق

 ليلعت نكمي 7 للعلاو مكحجلا اونيبو ءاليصفت تاهبشلا هذه ءاملعلا ضعب لوانت دقو

 .دحاج وأ دناعم وأ يبغ الإ اهركني ال ةلوقعم للعو مكج يهو ءاهب اهنم لك
 باتك عجار اهرثكأ وأ . اهضعب ٌتقس دقو - تاهبشلا هذه نم ةلمج ةفرعملو

 عرشلا يف سايقلا» باتكو «هنم يناثلا ءزجلا ميقلا نبا مامإلل نيعقوملا مالعإ

 رخآ ١9١ ةحفص ىلإ ۸۷ ةحفص نم ميقلا نبا اهبتك يتلا لوصفلا يف «يمالسإلا

 ءاهنم ًايلاخ ةافنلا هنظ ام لك يف ةَمُكِجلا نايل ضرعت دق هللا همحر هنإف «باتكلا

 نم لاخ هنأ معز ام لك ةفرعمل ؛امهيلإ عجراف . ءاهقفلا نم ريثك كلذ لعف امك

 .ةمكحلاو ةلعلا

 .ىنعملا هعم ميقتسي ال «خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . .(دُر و» لدب هدروأ» ش :يف )١(

 . «ضراعملا» لدب «ضراعم» ا :ىف (0

 هتبثأ امو 2144/# رصتخملا نايب يف امك .ش .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (5)
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو :*548/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وهو .أ :نم

 8ك

 .ش :نم ةطقاس «عرفلا يف وأ» :ةرابع )٤(
01 

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ةلعب» لدب «ةلعف» أ :يف ()

 .؟مكحل» لدب «مكح» ش :يف و.؛مكحلا» 0 و (5)

û: (¥)2954/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .؛هلوقل» لدب «هلوقب» ش  

 .۲/£1 رصتخملا نايبو «: ۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو

 ًافالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولوطظ :اهمامتو ۸١. :ةيآلا ءاسنلا ة ةروس (۸)

 .©اريثك
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 درو . َلاَحُم ©"”ءاَوِيْسإلا َعَم نیلا ٍدَحَأ بيوض ءاَّدِحاَو ُبيِصُمْلا َناَك ْنِإَ
 ال نْيَكَّطلا ٍدَحَأ بيوْضَت دابو ُداَحَّتالا اًمُهْطْرَش نْيَضيِقّتلا دابو ٍِماَوظلاب

 . ٌرئاَج هع

 َناَك ْنِإَو هُهْنَع ىَنْعَتْسُمَف ّيلضألا يلا ُساَيِقْلا َناَك ْنِإ :اوُلاَق
2 
 0017 و

 ّيَمّنلا ٍةَملاَحُم ٍزاَوجِبَو ٍرِاَوّظلاب د درو .َنيِقَيْلا ٌضِراَعُي آل ٌنظِلاَف اف ءامِلاَخُم

 . طلاب يِلْصَألا

 .ٍفيِقْوَّتلا ٍرْيَغِب ٌليِحَتْسَيَو ُهْنَع ُهَرْبَح ُمِزْلَتْسَي ىَلاَعَت هللا كح :اوُلاَ

 .ٍفيِقْوَّتلا َّنِم وَ ساقلا : اف

 اَذِحاَو َناَك ْنِإ ابو «رهاًرظلاب ٌدرَو .ِنيََلِع ٍضْراَعَت َدْنِع ضا :اوُلاَق

 نو ٠ "دمار ٌيِعِفاَّشلا َدْنِع ُرّيَحُيَو ءٍلْوَق ىَلَع فق َرْذَعَت ناق حجر

 . ٌحِضاَوَف ّنَدَعَت

 َّنأب درو .بوُجْوْلاب ُلْقَعْلا ىَضَمَم ؛ ؛ ماكخألاب يِنَي آل ْصّلا : ُبِجوُمْلا
 . ارح ٍرِكْسُم لُك» :ُلْثِم ءَيِفَت ْنَأ ُروُجي ِتاَموُمْعْلا

 ناو داد الإ “ ”عوُفْوْلاِ َنوُلئإَف ءزاّوَجْلاب َنوُلِئاَْلا (ُةَلَأْسَم)

 .«ءاوتسالا» لدب «يواستلا» ش :يف )١(

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١١/١. رصتخملا نايب ۳۷/١. بجاحلا عفر :رظنا ()
 .۹٤٤ص ةدوسملا .477/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .دعسلا ةيشاح عم ۲

 لوصولا .74817/4 يدمآلل ماكحإلا .۲/٤۲ىفصتسملا ٤۹۹/۲. ينيوجلل ناهربلا :رظنا (۴)
 ىلع دضعلا حرش #/*١6. رصتخملا نايب ۳۷٤/٤. بجاحلا عفر . EN لوصألا ىلإ
 تومحرلا حتاوف .١١٠ص يلعبلا رصتخم ٠. 4 ريرحتلا ريسيت 560١/75. رصتخملا
 ١ همر عماسملا فيشت 7 .537/5 رينملا بكركلا حرش 5

 «هب يعرشلا دبعتلا دری مل :الاق امهنأ هنباو دواد نع ۴٤ ماكحإلا يف يدمآلا ىكح )٤(

 .اهيلإ ىموم وأ ةصوصنم هتلع تناك اميف الإ كلذ عوقوب ايضقي ملو .ه رظحب رظحب درو لب

 سيل اذهو» :لاق ثيح هما ماكحإلا هباتك ىف يرهاظلا مزح نبا هاقث ام اذهو

 دتعي ال موقل لوق وه امنإو ءانئباحصأ نم دحأ الو ءهللا همحر ناميلس وبأ هب لوقي
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 . "7َكِناَوَرْهنلاَو «َقِناَساَقْلاَو

(00 

 قفز

 . "نيس يبأل فالج ٌتيِمْطَم ُرَككَألاَو . عْمّسلا ليِلَدِب :ٌرتكألاَو

 .اذك ببِسل اذه نإ :هيف لاقي نأ زوجي الف هيف صن ال ام امأو :ءالؤه لاقو

 ماكحألا نم ًائيش هللا لعفي ال : مهنع هّللا يضر هباحصأ عيمجو «ناميلس وبأ لاقو

 رمأ نأ ىلع ةي هلوسر وأ ىلاعت هّللا صن اذإف ءهوجولا نم هجوب ًالصأ ةلعل ؛اهريغو

 هنأ يردن هلك كلذ نإف ءاذكل وأ ءاذك ناك نألو ءاذك لجأ نم وأ ءاذك ببسل ؛اذك

 بجوت الو .اهيف اهب صنلا ءاج يتلا عضاوملا كلت يف ءايشألا كلتل ًابابسأ هللا هلعج

 .ةتبلا عضاوملا كلت ريغ يف ماكحألا كلت نم ًائيش بابسألا كلت

 عطقنو «هيلإ ىلاعت هللا دابع وعدنو ءهب نيدن يذلا اننيد وه اذهو :دمحم وبأ لاق

 .ها .«ىلاعت هللا دنع قحلا هنأ ىلع

 لوقي هنأ دواد نع عماسملا فينشت عم ۴۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لقن دقو

 .ىلوأ وه امو «يلجلا سايقلاب

 .كلذ هنع يفني قباسلا مزح نبا مالكو

 ىلوأ تناك وأ «ةصوصنم هتلع اميف سايقلاب دبعتلا عوقو نازيجي يناساقلاو يناورهنلا

 صوصنملا ىنعم يف نوكي ام قاحلإو «ففأتلا ميرحت نم ذوخأملا برضلا ميرحتك

 ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ركذو .ماظّتلل لوقلا اذه بسنو .هيلع صوصنملاب هيلع

 ملو ءيشب ًابلاطم فلكملا ناك اذإ وهو ء.اهجو داز يئابجلا مشاه ابأ نأ ۰/۲

 ريدقتب كلذل لثمو «نونظلاو تارامألاب كسمتلا هل زوجي «هيلإ لوصولا نم نكمتي

 .اهتاهج لاكشإ دنع ةلبقلا لابقتساو ءديصلا ءازج يف لثملا
 .5؟"ص لوخنملا .58/8 مزح نبال ماكحإلا 5٠١. 604/9 ناهربلا :رظناو
 ةيشاح ٠٠٠/۲. ملاعملا حرش ۳٠٠/٤. يدمآلل ماكحإلا ٠٠/١. يزارلل لوصحملا

 فينشت .19 ۔ ١8/8 طيحملا رحبلا /٠١. جاهبإلا ۲٤۲/۲. عماوجلا عمج ىلع راطعلا

 .؟517/4 رينملا بكوكلا جرش ۱١۰/۳ - ٠١١. عماسملا

 يناساقلا» :- ۲٠۴/٤ رینملا بک وکلا حرش يققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لاق

 .ةمجرت امهل فرعي ال : مهضعب لاق .سايقلا يف رصتخملا يف امهركذ ىناورهنلاو

 امهنم دحأل فرعن ال :الاقف يبهذلا هللادبع ابأو «يكبسلا .نسحلا ابأ نيظفاحلا تلأسو

 نإف ءواولاب ال ءايلاب هلصأو «فّرحم هنأ رهاظلاف «يناورهنلا امأو» .: لاق مث .4..ةمجرت

 باحصأ ةلمج نم ينايرهنلا ديبع نب نسحلا ركذ  يزاريشلا ديري - قاحسإ ابأ خيشلا

 باتك يف يفريصلا ركب وبأ مامإلا هركذ اذكو «ةليلق لئاسم يف هفلاخ هنأ الإ ءدواد

 ىناعمسلا ركذو .ىنايرهنلا ديعس وبأ :لاقف هاّنكو «سايقلا يركنم ةلمج ىف «لئالدلا»

 1 ١ .ها .«دادغب ىرق نم (َنييرُهن»
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 سادسا مو

 مَدَع َدْنِع هب ُلَمَعْلا ٍةَباَحَّصلا َنِم ٍريِثَك عْمج ْنَع ٍرْئاَوَّتلاِب َتَبَن :اََل
 4 و و هام و 3 وور رو ا رور

 الإ ُنوكَي آل َكِلَذ َلِْم دأب يِضْقَن ُهَداَعْلاَو ءاداخآ ليِصاَمتلا ِتناَك ْنِإَو ءّصّنلا

 . "وكلي ْمَلَو َعاَشَو َرّركت :اًضِيَأَو عِطاَقب
 . قانو هلم يف َتوُكّسلا اب يِضْقَت ُةَداَعْلاَو

 يِنَب ِلاَ يِف "ا[ُهْنُع ُهللا َيِضَر] ركب يب ىلإ ْمُهُعوُجُر :كِلَذ ْنِمَف
 . ”2واَكرلا ىَلَع َةَفينَح

 يتلا َتْكَرَت» :بألا ّمأ يِف [بر4] / ٍراَصْنألا ضْعَب ُلْوَق :َكِلَذ ْنِمَو

 َيِضَر َرَمُع ُتيِرْوَتَو (ااَمُهَنِبَب كَرَسَف !«ٌعيِمَجْلا َتِرَو َهَنْيَمْلا ّيِه تناك ول

 باسنألا .۲۷۴ص ميدنلا نبال تسرهفلا .176١ص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :رظناو =

 TIAN يناعمسلل

 عمسلا ةلالد نأ معزي نيسحلا ابأ نإ) 3/5 ملاعملا حرش يف يناسملتلا نبا لاق

 .ها .«كلذك هب اوكسمت ام ضعب نأ ٌنحلاو ‹ ةينظ هيلع

 يبأ لوقبو ٠٠١/۲. دمتعملا يف ًالماك هتلدأو «يرصبلا نيسحلا يبأ فقوم رظناو
 نازيم يف' يدنقرمسلاو «584 ص لوصألا يف رظنلا لذب ىف يدنمسإلا لاق نيسحلا

 1 .ه۷٦ص لوصألا

 .ش :نم ةطقاس «ركني ملو» ةرابع )١(

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (؟)
 .”ا/ه/5 بجاحلا

 . «ةاكزلا يعنام ةفينح ينب لاتق يف» ش :ةرابع )۳(

 ةغيص مومعلل :نوققحملاو يعفاشلا» :ةلأسم «صاخلاو ماعلا لئاسم يف هجيرخت قبس (5)
 .1۹۹ص

 نيعمجأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نإ مٹا :۳۷۱ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 باحصأ ةفينح ينبك «برعلا نم ٌدترا نم لاتق ىلع هنع هللا يضر ركب ابأ اوقفاو

 .«ريسلاو يزاغملا بتك يف روهشم اذهو ءدتري ملو ةاكزلا عنم نمو «باّذكلا َةَمِْيَسُم
 .811/5 ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا .۲۷۷/ يربطلا خيرات :رظناو ها

 قيرط نم 560/٠١ ثيراوملا باتك يف «ىلحملا يف مزح نب دمحم وبأ مامإلا ىور
 كرتو تام ًالجر نأ» :ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع يراصنألا ديعس نب ىيحي
 -مألا مأ ىطعأف «هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ اوتأف «هيبأ مأو «همأ مأ ءهيتدج
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 . '2”يأتلاب َةَئوُتْبَمْلا هلع هللا

00 

(۲) 

 دقل» :- ًايردب ناكو - يراصنألا لهس نب نلمحرلادبع لاقف .بألا مأ نود سدسلا

 .«سدسلا يف امهنيب كرشف ءهلك اهلام ثرو ةتيملا يه تناك ول يتلا تثرو

 )٠١( ثيدح ةدجلا ثاريم باب «ضئارفلا يف كلام مامإلا ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو
 ا

 940/4 (۷۳  ا/؟) ثيدح ضئارفلا باتك يف ينطقرادلا هجرخأو

 .؟8/5 نيتدجلاو ةدجلا ضرف باب «ضئارفلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 نب مساقلا نكل «تاقث هدانسإ لاجرو «هب يراصنألا ديعس نب ىيحي قيرط نم مهلك
 . .ةعطقنم ةياورلاف ؛هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ انديس هدج كردي مل دمحم

 ةفالخ يف دمحم نب مساقلا ديري  دلو» ٠٤/١: ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا لاق

 ءهابأ َّنِحُي مل امهنم لكف «عاطقنا ىلع عاطقنا هدج نع هيبأ نع هتياورف «يلع مامإلا
 .ها .«اهنع رثكأو اهنم هقفتو ءةشئاع نينمؤملا مأ هتمع رجح يف مساقلا برو

 .ها .اديج هنكل ًاعطقنم ناك نإو اذه» :۳۷۲ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 .ها .«ٌديج ٌمطقنم وهو ءرثألا» ۳۷۷/٤: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ۳۷۷/٤. بجاحلا

 دنسب ىعفاشلاو «كلام هاور ام روهشملا» :97#”ص بلاطلا ةفحت ىف ريثك نبا لاق
 نب نلمحرلادبع نم غبصألا تنب رضامت ثّرو هنع هللا يضر نامثع نأ» :حيحص
 ميدقلا يف هنع هللا يضر يعفاشلا جتحاو .«اهتبف ءهضرم يف اهقلط دق ناكو «فوع
 يف لبنح نب دمحأ هاور ام ىلإ راشأ - بجاحلا نبا ديري - فنصملا لعلو .اذهب

 نيب هلام مسقو ءهءاسن قّلط رمع دهع يف ناك امل يفقثلا ةملس نب ناليغ نأ هدنسم

 «كتومب عمس عمسلا نم قرتسي اميف ناطيشلا نظأل ينإ» :لاقف رمع كلذ غلبف «هينب
 نعجرتلو «كءاسن ٌّنَعِجاَرَُل هللا ميو ءالیلق الإ ثكمت ال كلعلو .كسفن يف هفذقف

 .ها .«لاغر يبأ ٌربق مِجُر امك مجرُي نأ كربقب نرمآلو «كنم ٌنهثروأل وأ .كّلام

 ال :هجيرخت ىف ريثك نبا لاق» :(ب/””١) ةحول ةقفاوملا ىف رجح نب ظفاحلا لاقو

 ١ .ها .«نامثع نع وه لب «رمع نع هفرعأ

 .ظفللا ال ىنعملا وه ريثك نبا ظفاحلا نع انه رجح نبا ظفاحلا هلقن امو

 اذك ««يأرلاب ةتوتبملا رمع ثيروتو»» :۳۷۸/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .ها .«نامثع وه امنإو «فنصملا طخب

 يف بجاحلا نبا خيشلا هركذ يذلا يأرلاب ةتوتبملا هنع هللا يضر رمع انديس ثيروت نإ
 يف فيعض دنسب ًارثأ يقهيبلا مامإلا هيف ركذ ءرصتخملا يف انهو .188ص ىهتنملا
 -757// ضرملا يف ةتوتبملا ثيروت باب «قالطلاو علخلا باتك يف «ىربكلا هننس
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 : ٍدِحاَوْلاِ

(1) 

(۲) 

 ٍةَعاَمَجْلا ٍلْبَق يِف َّكَش امل “[امُهْنَع ُهللا َيِضَر] َرَمُعِل ّيِلَع لوقو
 ) ””«!؟ةَقرَس ىف رمن ُكَرَتْشِإ ول َتْيَأَرأ»

 نب رمع نأ» : يعخنلا ميهاربإ نع «مسقم نب ةريغملا نع يروثلا نايفس ىلإ هدانسإب
 الو «ةدعلا يف هثرتا :صضيرم وهو هتأرما قلط يذلا يف لاق هنع هللا يضر باطخلا

 .«اهثري

 ركذ :لاق امنإ «ميهاربإ نم ةريغملا هعمسي ملو ءعطقنم اذه» :يقهيبلا مامإلا لاق

 ىيحي ةياور يف رمع ىلإ ةَديِبَع هعفري ملو «فيعض يبضلا ةَديِبَعو «ميهاربإ نع ةديبع
 هّللا يضر رمع هيف سيل حيرش نع يبعشلاو «ميهاربإ نع هركذ امنإ «هنع ناطقلا

 .ها .(هنع

 يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .185/# رصتخملا نايبو 975/5*0 بجاحلا عفر

 لتق يف رمع كشي فيكو «بيرغ هنإفا :٤۳۷ص بلاطلا ةفحت ىف ريثك نبا لاق
 لتق ًامالغ نأ» :امهنع هّللا يضر رمع نبا نع يراخبلا ىور دقو ؟ دحاولاب ةعامجلا
 ءاعنص لهأ اهيف كرتشا ول :رمع لاقف ءًايبص اولتق ةعبرأ نأ :ةياور يفو ٌةَليغ

 .هأ . مهتلتقل

 نم موق باصأ اذإ )5١( باب «تايدلا باتك يف «يراخبلا حيحص يف ناتياورلا
 ٤١/۸. خلا ...؟مهلك مهنم صتقي وأ بقاعي له «لجر

 ءفَرْعُي الو ءنويلوصألا هركذ اذهو» :98/4# بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .«مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع ألامت ولا :ايبص اولتق ةعامج يف رمع نع فورعملا امنإو
 .ها

 يبهذلا نأ» :- ٤۳۷ص بلاطلا ةفحت ققحم نع ًالقن - ربتعملا يف يشكرزلا لقنو
 بيرغ يف هدروأ يباطخلا نأب - يشكرزلا يأ  هبقعتو دنسب هل رفظأ مل :لاق
 قازرلادبع نع يربدلا ان ءماشه نب دمحم قيرط نم ۸٤( 417/5 بيرغلا) ثيدحلا
 هنع هللا يضر رمع ثيدح يف» :- قراخملا نبا وه  ميركلادبع نع جيرج نبا نع
 ريمأ اي :يلع هل لاقف ءدوقلا يف كشي داك هنأ ءرفن ةعبس هيف كرتشا يذلا ليتقلا يف

 ءًاوضع اذهو ءًاوضع اذه ذخأف ءروزج ةقرس يف اوكرتشا ارفن نأ ول :تيأرأ نينمؤملا
 .«يأرلا هل جرهتسا نيح كلذف :لاق .معن :لاق ؟مهعطاق تنكأ

 يف يوق دق هيأر نأ ىنعملاو «ةرثكلاو ةعسلا :مالكلا يف هلصأ جرهتسا :يباطخلا لاق
 .ها .«ةرثكلا ىلإ عجار هانعمو .ليثمتلا برقو «ةلالدلا حوضول ؛ عستاو كلذ

 يف «جرهتسا» لدب "حدمتسا» هظفل يف ٤۷۷/۹ يناعنصلا قازرلادبع فنصم يف عقوو

 .«يأرلا نسح» :هانعمو «عوبطنلا

 -يف لاقو قازرلادبع ىلإ هدنسب (أ/۲۲۳ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا هقاس دقو
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 كِلَدَو "تألاب ْمهضْعَبَو ءخألاب َّدَجْلا ةهضغعت ٌقاَحْلا :كلذ : 0-2 3 2 ر9 3 هل هيدر ف if a م
 2 د 5 مهصحعبو َ 2 مهصعب ٤ د نمو

 مع نوُكي نأ زوجت ب نكل ءانْمَّلَس ّييطُق يف ڍاځآ ُراَبْحَأ :َليِق نِ

 - ريج ٍرْيَغ ْنِم  َكِلَد َّنَأ اَْمَّلَس ءِةَباَحَّصلا ُضْعَب ْمُهَّنِكَل ءاتْمَّلَس ءاَرْيَعب
 َقَقْفاَوُمْلا ىَلَع لدي آل ُهَِكَل اَنْمَلَس ٠گنا ىف ملت الو ؛ «ليِلَد

 فوقوم اذهو» :رجح نبا ظفاحلا لاق مث .يشكرزلا مامإلا هركذ امك 'جرهتسا» : :هظفل =

 ءاأظوفحم ناك نإو ءّيلعو رمع نيبو هنيب دنسلا عاطقناو «ميركلادبع فعضل ؛فيعض

 مزجف <« ءةصقلا هذه دعب كلذ لاق هلعلف «يراخبلا هركذ يذلا رثألا نيبو هنيب يفانت الف

 .ها .«فقوت نأ دعب

 مهنع هللا يضر ةباحصلا ءاملع فلتخا» :775ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق )١(
 :لاوقأ ىلع ةوخإلا عم عمتجا اذإ ٌدَجلا يف مهدعب نم مث «نيعمجأ

 هقح صقني ال نأ طرشب ؛ مهثانإ بصعيو « مهمساقيف .ةوخإلا دحأك نوكي نأ :اهدحأ

 يبأو .- مهنع ةياور يف  دوعسم نباو «يلعو «نامثعو ءرمع لوق اذه .ثلثلا نع

 .- هنع روهشملا يف - تباث نب ديزو «يرعشألا ىسوم

 نب هللا ديبعو .يروثلاو «يعازوألاو «ديبع وبأو ءدمحأو ‹يعفاشلاو «كلام لاق هبو
 .نسحلا نب دمحمو «فسوي وبأو «يربنعلا نسحلا

 .ةوخإلا بجحي ءانهاه بألاك دجلا لب :نورخآ لاقو

 نباو ءىسوم يبأو «نامثعو ءرمعو ءركب يبأ نع تباثلا وه اذه :مزح نبا لاق
 .مهريغو « سابع
 «لبج نب ذاعمو «بعك نب ّيبأو «ةشئاعو «ءادردلا يبأو «ةريره يبأ نع يورو

 « حيرشو «نسحلاو «ديز نب رباجو ءءاطعو «سّواط لوق وهو «ريبزلا نب هللادبعو
 نب ميعنو «- هنع ةياور يف - يروثلاو .ةداتقو ءدوعسم نب بع نب هللادبعو « يبعشلاو

 .داّمح

 هراتخاو .دؤادو .«ينزملاو «روث وبأو - هنع ةياور يف  دمحأو «ةفينح وبأ :لوقي هبو

 .مزح نبأ
 .دجلا ىلع نومّدقي ةوخإلا نأ :اهبرغأ نم «ةريثك ًالاوقأ ةلأسملا هذه يف لقن هنإ مث

 نب ديز هب لاقو لوق يف يباحص وهو - يرعشألا منغ نب نلمحرلادبع نع هلقن
 .اها .؛هنع عجر مث ءألوأ تباث

 554/٠١ ۳۷١. مزح نبال ىلحملا :يف ةلأسملا يف اهتقبس يتلاو لاوقألا هذه رظناو
 .۳۷۹ ۔ ۳۷۸/٤ بجاحلا عفر .۲۳ ١8/١5 يرابلا حتف

 -يف - هب دتعي نمم - مهدعب نمو ةباحصلا لاوقأ نييلوصألا نم نوققحملا ضرعتسا (؟)
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 .ٌةَصوُصْخَم ٌهَسِيفَأ هك اَئْمَّلَس

 .مومذمو دومحم :ناعون يأرلا نأ مهل نيبتف «يأرلا

 اولمح هيلعو ءدرجملا ميوقلا مهفلاو ةماعلا لوصألا عم قفتي يذلا وه :دومحملاف
 مهنم ريثك نع يور دقف ءةمئألاو نيعباتلا نم مهدعب نمو ةباحصلا نع تايورملا
 .هب لالدتسالاو ءهب ءاضقلاو ءايتفلا

 ءييأرب اهيف لوقأ» :ةلالكلا ةلأسم هيلع تضرع نيح هنع هللا يضر ركب يبأ لوقك -
 دلاولا الخ ام هارأ :ناطيشلا نمو ينمف أطخ نكي نإو ءهللا نمف ًاباوص نكي نإف
 ىأرو «هللا ىأر ام اذه» :بتك امل هبتاكل هنع هللا ىضر رمع لوقو - .«دلولاو

 هللا نمف ًاباوص نكي نإف ءرمع ىأر ام اذه :لق «تلق ام سئب» :رمع لاقف ءارمع
 .«رمع نمف أطخ نكي نإو
 يأر وه امنإ» :جحلا نع ةرمعلا دارفإب رمألا يف هنع هللا يضر نامثع لوقو -
 .(هتيأر

 َنْعَبُي الأ رمع يأرو «ييأر قفتا» :دالوألا تاهمأ يف هنع هللا يضر يلع لوقو -

 بتكو و نسي ىلع هلممتسا نيح يدعسلا دمحم نب ةورعل زيزعلادبع نب رمع لوقو -
 انأ ام يرمعل» :رمع هيلإ بتكف ءءاضقلا رمأ نم ءيش نع هلأسي رمع ىلإ ريخألا اذه
 «كلذ كتلمح دقو «ىنيفكتل الإ كتلعج امو ءادب اهنم تدجو ام ءايتفلا نع طيشنلاب
 ۰ .«كيأرب هيف ضقاف
 لاقف ؟ كيأرب مأ ءهتعمس ءيشأ «سانلا هب يتفت ام تيأرأ» :يرصبلا نسحلل ليقو -
 مهيأر نم ريخ مهل انيأر ّنكلو «هانعمس هب يتفن ام لك ام هللاو ال» :نسحلا
 .«مهسفنأل

 باحصأ لوقبو ءةنسلاو باتكلاب املاع ناك نم» :ينابيشلا نسحلا نب دمحم لوقو -

 هب ىلتبي اميف هيأرب دهتجي نأ هعسو «نيملسملا ءاهقف نسحتسا امبو هلي هللا لوسر
 اذإف «هنع يهنو «هب .رمأ ام عيمجو «هجحو همايصو هتالص يف هيضميو «هب يضقيو

 يغبني يذلا أطخأ نإو «كلذب لمعلا هعسو «لأي ملو هبشأ ام ىلع ساقو رظنو دهتجا

 .«هب لوقي نأ

 .ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم ريثك نع كلذ وحن يورو

 «نيمختو «صرخ درجم وه لب ءهيلع ليلد ال ١ يهشتلا درجمب لوق وه : مومذملاو

 ءةباحصلاو ةي يبنلا نع هنع يهنلا يف ةدراولا راثآلا رئاس لمحت هيلعو .ضارتفاو
 :اهنم ءةمئألاو «نيعباتلاو

 عضب ىلع يتمأ قرتفت» : لي هللا لوسر لاق :لاق يعجشألا كلام نب فوع ثيدح -

 « هللا لحأ ام هب نومرحي .مهيأرب' نيدلا نوسيقي موق ةنتف نهمظعأ ةقرف نيعبسو

 .«هللا مرح ام نولحيو
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 ريغ ىلع سايقلا وه اذه» :۱۳۳/۲ هلضفو .ملعلا نایب عماج يف ربلادبع نبا لاق =
 .ها .«لصأ

 نآرقلا يف لاق نم» : هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحو -

 1 .«رانلا نم هدعقم اوبتیلف «هيأرب

 نإ ينلظت ءامس يأو «ينلقت ضرأ يأ» :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع يور ام -
 1 ١ .«ملعأ ال امب وأ «ييأرب هللا باتك نم ةيآ يف تلق .
 ءادعأ يأرلا لهأ حبصأ» :لاق هنأ هيلع هللا يضر باطخلا نب رمع نع يور امو -

 .«يأرلاب اهوقبتساف اهووري نأ مهنم تتّلفتو ءاهوعي نأ مهتيعأ «ننسلا

 ذختيو «نوبهذي مكؤاملع» :لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع نأ قورسم نعو -

 .«مهيأرب رومألا نوسيقي ًالاهج ًاسوؤر سانلا

 نب نامثع : لثم مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نم ريثك نع كلذ وحن يور دقو -

 ىسوم يبأو «لبج نب ذاعمو ءرمع نباو «تباث نب ديزو ءديمح نب لهسو «نافع
 .مهئارقو ةباحصلا ءاهقف رابك نم مهريغو ءةيواعمو ؛يرعشأل

 . هيلع ليف يبأرب كتربخأ نإ» :لاقف حاكنلا نم ةلأسم نع يبعشلا لئس دقو -

 .«يأرلاب اهل اوضرعت ال «يضمت ةنسلا اوعد» :لاق يرهزلا باهش نبا نعو -

 ام :رامحلل ليق :بويأ لاقف ؟يأرلا يف رظنت ال كل ام» or بويأل ليقو -

 .1لطابلا غضم :لاق ؟رتجت ال كل

 يذلا نونجملا لثم «هنم بوتي مث يأرلا يف رظني يذلا لثم» ا يغفاشلا عمسو -

 .؛هب جاه دق نوكي ام لقعأف أرب ىتح جلوع

 عم اذه قفتي فيكف ‹«مهدعب نم ةمئألاو «نيعباتلا نم ريثك نع كلذ وحن يور دقو

 ءهمذو يأرلا نع مهيهن يف اولواح مهنإ :لوقأف ؟يأرلاب ءاتفإلا نم مهنع يور ام

 ىتح ؛هل لهأتي مل نم هتحاس نع داعبإو «نكمأ ام يأرلا داهتجاب ذخألا قاطن ديدحت

 .هنم سيل ام هيف اولخديف ءملع الب نيدلا يف لوقلا ىلع سانلا ئرتجي ال

 ىلإ دنتسي ال يذلا قلطملا يأرلا :وه مومذملا يأرلا نأب :لوقلا يننكمي اذه دعبو
 صرخلا هدنتسم «يهشتلا درجمب لوق وه امنإو «لوبقم ليوأت وأ ءعومسم ليلد

 همذو «هبنجت ىلع مهنع هللا يضر مهتملك تقفتا يذلا وهو «ضارتفالاو «نيمختلاو

 يهنلا يف مهنع تءاج يتلا راثآلا رئاس لمحت هيلعو «هب نيذخآلا ىلع ريكنلا ديدشتو

 .هنع

 ؛ةلدآلا يف ةصصختم ةخسار ةكلم نم رظن نع نوكي ام وهف دومحملا يأرلا امأو

 نم مهدعب نمو ةباحصلا هب ذخأ يذلا يأرلا وه اذهف .اهقيبطتو ءاهمهف يف داهتجالاو

 .هدابع نم ءاشي نم هب هللا صتخي يذلا مهفلا وهو «ةمئألاو نيعباتلا
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 . "0[هئَع هللا

 .اهب َلَمَعْلا نأ اهقاَيِس ْنِم ُعطَقلا : يناثلا ٍنَعَو

 .ِةَففاَوُمْلا َةداَع ٌّعِطاَق ُهُريِرْكَتَو ُهْعابِش :ِثِلاَثلا ِنَعَو
- 
 0 o سا م أ

 .هللي لغتي يضف ةداعلا ا

 . ِثِلاَّثلا يف َقَبَس اَم : ِسِماَخْلا ِنَعَو

 اَهِصوُصُخِلَال ءاَمِروُهْظِل ؛َلَمَعْلا َّنأب ٌعطَمْلا :ٍسِواَّسلا ِنَعَو

 عباّرلا ٍنَعَو

 .ٍرِماَوطلاَك

 ِتْيَأَرَأَ> : ُلْئِم اَهْيَلَع یت ؛ لكلا ركذ ْنِم غم رناوت اًمب :ٌلِدُتْساَو
 ل 2۳[ سب ب اَذِإ] بطلا س ُصُقْنَيَأ r) ٠ ني o ِكيِبأ ىلع ّناَك

 هللا یلص ] هِلوَمِل ؛ كلَ أ درو . 9 ٍزِعاَمِب ِناَ لگ ِقاَحْلِإِ َلِدتْساَو . ِنْيَبْلاِب

(1) 

(۲) 

(۳) 

)£( 

 )هز

 ATA AFV AF AFT oY لع oo» ا هلضفو ملعلا نايب عماج :رظناو

 AY ATE كا كن COA فال هه فك فا“ EV» نيعقوملا مالعإ

 يجابلل لوصفلا ماكحإ LAN فك CAY cAI فحم للك لله للك NF كح

 A1 بجاحلا عفر .اهدعب امف ١5ص يدنمسإلل رظنلا لذب .اهدعب امف

 ةيشاح عم حرش .اهدعب : ب ةيشاح ۲٠١۲ _ ۲۵۱/۲ دضعلا .اهدعب امف ۳ ! نایب .اهدعب امف
 ٠۷١. _ ۱۷۲ص ناطقلا عانم مالسإلا ىف هقفلاو عيرشتلا .دعسلا

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 1 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو هازل رصتخملا نايبو نا بجاحلا

 .٤۷١٠ص .صنلا : يناثلا كلسملا ءةلعلا كلاسم يف هجيرخت قيس

 يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 ىلع دضعلا حرشو AY رصتخملا نايبو لا بجاحلا عفر يف امأ .ننسلا

 5-5 اذإ» لدب فج اذإ» 1 رصتخملا

 ...ةلباتحلل ًافالخ «ماعب سيل دحاول هباطخ :ةلأسم ‹«صاخلاو ماعلا يف هجيرخت قبس
 .۷٦۷ص .خلإ
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 . ””عاَمجإلل وَ "هرجا ىَلَع يوكُح> اسو هي
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 يِف وأ «ظاَعَتالا يف ٌرِهاَظ َوُهَو .““ ”4اوُربتغاَنل : لوب : ٌلِدُْساَو

 اعم ِثيِدَحِب :ٌلِدُتْساَو '*ُةَلِمَتْحُم ُلَعْفإ» َةَعيِص َّنَأ َعَم ِةّيِلْفَعْلا روُمألا

 . نظل ُهُنَياَغَو

 ٍدَّمَعَّتلا َنوُد ءيّدَعَّتلا يِف يِنْخَيل ٍةَّلَِْلا ىَلَع كلا (ةَلَأْسَم)
 ^ ساتقلاب

 .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ...ةلبانحلل ًافالخ «ماعب سيل دحاول هباطخ :ةلأسم «صاخلاو ماعلا يف هجيرخت قبس (۲)
 .7/55ص .خلا

 .ش :نم ةطقاس «عامجإلل وأ» :ةرابع (۳)

 .«راصبألا يلوأ اي اوربتعاف» :اهمامتو .؟ :ةيآلا رشحلا ةروس )٤(

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ظاعتالا» لدب «ضاعتالا» ش :يف )٠(

 اوربتعاف# :ةميركلا ةيآلا رابتعا يف مهتلدأو «مهدودرو «نييلوصألا تاشقانم رظنا ()

 .۲۲۳/۲ دمتعملا :يف سايقلا ةيجح ىلع اليلد [؟ :رشحلا] «راصبألا يلوأ اي

 يدمآلل ماكحإلا .55/8 يزارلل لوصحملا .اهدعب امف ٠١۸/١ لوصفلا ماكحإ

 مزح نبال يرهاظلا هقفلا لوصأ يف ذبنلا .018/5 مزح نبال ماكحإلا 4
 حرش .٠٠٠*ص لوصألا يف رظنلا لذب .087ص لوصألا نازيم .اهدعب امف 48ص

 ىلع دضعلا حرش . ۱۹۳/۳ رصتخملا نايب ۳۸۷/١. بجاحلا عفر .0۷/۲ ملاعملا

 نآرقلا ريسفت يف نايبلا عمجم .۲۸۱/۲۹ يزارلل ريبكلا ريسفتلا .587/؟ رصتخملا

 ١١6/8 يواضيبلل ليزنتلا راونأ ٠۷/١". صاصجلا نآرقلا ماكحأ .۲۹/۲۸ يسربطلل

 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا .41/58 يسولألل يناعملا حور .ينورزاكلا ةيشاح عم

 ا

 55١. ص عامجإلا ثحبم يف ذاعم ثيدح نع مالكلا مدقت )¥(

 ابأ ديري - ذاتسألاك ءنوققحملا بهذ هيلإو» :75/* جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق (۸)

 - فنصملا مهلثمو «هعابتأو «- يزارلا ديري  مامإلاو «يلازغلاو «- ينييارفسإلا قاحسإ

 ‹يدمآلا هراتخاو «ةلزتعملا نم ةعامجو «رهاظلا لهأ نم ةعامجو 2 يواضيبلا ديري

 .ها .اهعبت نمو

 هاكح ام ىلع يلبنحلا باطخلا وبأو «ةهزنلا عم ۲١٠/۲ ةضورلا يف ةمادق نبا هراتخاو

 ۴٠۲١/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هلقنو 2777/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هنع

 .يعفاشلا باحصأ رثكأ نع 777/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو

١١5 



 , 27 ىفكي يت «ُيِذاَلا ركب وُبَأَو «2"”ُيِناَساَقْلاَو ءُدَمْحَأ َلاَكَو

 . مريع آل [أ/0] / «ميرحتلا ِةَلِع ىف ىِفكي» : ٌيرْضَبْلا َلاَكَو

 ىفصتسملا .5"4ص ةرصبتلا .8/7"5 دمتعملا : ىف ليصفتلاب هتلدأو روهمجلا لوق رظنا =
 ٠١١/١. يزارلل لوصحملا ۲۴٠/۲. لوصألا ىلإ لوصولا .5755ص لوخنملا 377
 رظنلا لذب ."١9ص ةدوسملا ٠١٠/۲. ةهزنلا عم ةضورلا ."١؟/4 يدمآلل ماكحإلا

 ىلع دضعلا حرش “/١175. رصتخملا نايب ."81/5 بجاحلا عفر .5١5ص يدنمسإلل

 حرش 91١/5". تومحرلا حتاوف ۲۸۱/٤. رينملا بكوكلا حرش .؟58*/؟ رصتخملا

 #/١07. عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ۲٠٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ةيلاخ خسنلا عيمجو .«يناورهنلاو» ةدايزب .«..يناورهنلاو «يناساقلاو ...» :ش ةرابع 00

 .ةدايزلا هذه نم

 يف يزاريشلا :نم ٌّلك دنع .يفكي :اولاق نيذلا ةعامجلا عم «يناورهنلا» َركُد دقو
 17/4*2 ماكحإلا يف يدمآلاو ٠۴۲٠ص لوخنملا يف يلازغلاو ٦۳٤ص ا

 ۲٤/۳. جاهبإلا يف يكبسلا نباو 2.150 ص ىهتنملا يف بجاحلا نب

 .رصتخملا يف انه نود ٠۱۹ص ىهتنملا يف هركذب ىفتكا يجاحلا نبا نأ ا

 قاحسإ ويو «يزارلا ركب وبأو «يناورهنلاو «يناساقلاو «- ةياور يف - دمحأ لاقو (۲)

 .ماظّنلا نع نورثكألا هلقنو «يفكي :يرصبلا نيسحلا وبأو «يخركلاو «يزاريشلا

 ءاهقفلاو ءنييلوصألا روهمج لاق هبو» ١/08": طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق

 ملسم يف روكشلادبع نبا هلقنو «(ةيرهاظلا ضعبو «ماظنلاو ةلزتعملاو «نيملكتملاو

 ٠٠٠/۲. دمتغملا :رظناو .هراتخاو «ةيفنحلا نع تومحرلا حتاوف حرشب ۳٠١/١ توبثلا

 ةدوسملا ٠١/١". يدمآلل ماكحإلا ٠١٠/۲. ةهزنلا عم ورا .5"4ص ةرصبتلا

 ۲۲۱/٤. رینملا بكوكلا حرش ۳۱٦/۲. تومحرلا حتاوف ۲٤/۳. جاهبإلا ۳۹۱ص
 .۱۷۳/۳ عماسملا فينشت

 ةلعلا تناك نإ» :هللا همحر هللادبع وبأ» :758/1 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق (۳)

 يف ةلع تناك نإو ءاهب سايقلاب ًادبعت اهيلع صنلا ناك «ميرحتلا يف ةلع ةصوصنملا

 .ها .«اهب سايقلاب ًادبعت اهيلع صنلا نكي مل «ًابدن هنوك وأ «لعفلا باجيإ

 سايق وهو» :يرصبلا هللادبع يبأ لوق ركذ امدعب ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا لاقو

 هللادبع يبأ نع ناهرب نبا ىكحو» :۳4اص ةدوسملا يف همالك صن كيلإو .«انبهذم

 ةحابإ مكحل ناك نإو «سايقلا يف انذإ ناك ؛ميرحت مكحل ليلعتلا ناك نإ :يرصبلا

 .سايقلا يف انذإ نكي مل باجيإ وأ

 ناميألا يف انبهذم سايق ةصوصنملا ةلعلا يف باجيإلاو ميرحتلا نيب قرفلا :تلق

 =ام ليصحت بجي امنإف .حلاصملا فالخب ءاهلك اهكرت بجي دسافملا نأل ؛اهريغو

11۲۷ 



 يِضَتْقَي ال ؛كهِقّْلُخ ِنْسْحِل اَمِناَغ ُتْقَتْعَأ» :َلاَق ْنَم دأب ُْعطَقْلا :ائَ

O. ارِكْسُم َّلُك ”ُتْنَّرَحا : لم “ور َ اكْسإل ؛ ؛ "لا تمرح اولا. 

a or موس 

 قت نع قع اق الكل 5 د درو

 ٌقِيْعَي :اَنْلُق .ّيِمَدَآل ٌقَحْلاَو «حيِرَص ُرْيَغ ُهّنأل ؛ْنِيْعَ ي مل :اوُناَق

 .ٍرِهاظلاَيَو  حيِرّصلاب

 ُعْنَمْلا اًقْرُع َمِهُف 4ٌموُمْسَم “كل ءاَذَه لكان ال» :ُبَألا َاَق ْرَل :اوُناَ
 ووري ا وم

 .مومسم لك نم
 ال رمال صحت ذَق هت ؛ماكحألا فالخب «بآلا ٍةَقَمَش د ةر :انْلُك

 ا
 ىنعَمْلا ٍلّقَعَتِب بيِجَأَو .ِةدِئاَْلا ِنَع ير ؛ميِمعّتلل نكي مل ْوَل ١:

 .ليِلَدب الإ "9ةيِمّْتلا ُد ر «هيِف

 ؛اهلثم ناك ام لك ليصحت بجي مل ةحلصم ليصحت بجوأ اذإف «هيلإ جاتحي =

 هيلع فولحملا ناك اذإ ناميألا باب يف مومعلاب لوقن اذهلو «لوألاب هنع ءانغتسالل

 .ها .«العف هيلع فولخملا ناك اذإ ام فالخب ءاكرت

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . «ينسحاا لدب «نسح) أ : يف )1(

 ليلدب ؛خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو :«ٌرمخلا ٌتْمّرَحا لدب «ِرْمَخلا ٌةَمْرح» أ :ةرابع (؟)

 .«ركسم لك تمرح :ُلِثم» ةقحاللا ةرابعلا
 هتبثأ امو .«هراكسإل» لدب 2178/“ رصتخملا نايب يف امك «اهراكسإل» ش ءأ :يف (۳

 ۲٠۳/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۰۳۹۸/٤ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه
 ةغل مجعم .«ر «م ءج» ةدام برعلا ناسل :رظنا .ثينأتلاو ريكذتلا هيف حصي رمخلاو
 .١٠7ص ءاهقفلا

 .هيلإ ةراشإلا تقبس دق ‹خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .1ٌتمّرح١ لدب ر ا : يف )2

 .«هنأل» لدب «هنإفا ش :ىف (6)

 . «ةنيرقلا لدب «ةنيرقلا» أ : يف )3

 يف امل قفاوملا وهو .ش .أ :نم هتبثأ امو .«ميمعتلا» لدب «ميمعتلل» لصألا :يف (۷)
 .1548/# رصتخملا نايبو «7867/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۹۹/٤ بجاحلا عفر
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 :اَنْلُق .اَذَه َكِلَذَكَم َّمَعَل ؛«ميرحتلا 5 لع ٌراكْسإلا» :َلاَق ول :اوُناَق
 .ُءاَوَس ُديتلاَو ُدْمَحْلاَف «ِراَكْسِإ لک ىَلَع ٍةَلِعْلاِب مك

 ٍفالْخب ِذْؤُم ِهكْرَت ىَلَع لد ءال ؛ ءىش َلكأ َكَرَت ْنَم» : يرض
 فالج يال 56 رَمِلَم ؛مّلُس نإ الق الث .«ریِقُف ىلع ّقَدَصَت ْنَم

 . ماكخألا

 esen کک ”9ِتاَراّقَكْلاَو ٍدوُدَحْلا يف يرجي ٌساَيِقْلا (ٌةَلأْسَم)

(a 

 نم اهب سايقلا نم نوعناملا جتحاو ١ :؟ه/؟ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق )١(

 نأ امإو «ةحلصملا هجو نوكت نأ امإ ةيعرشلا للعلا نإ :اولاقف «ليصفتلا اذه ريغ

 سيلو ءاهلجأل لعفلا ُتّلكملا عقوي نأ بجو «ةحلصملا هجو تناك نإف «ةرامأ نوكت

 ام لعفي نأ ءهوجولا نم هجوو «ضارغألا نم ضرغل ؛ًالعف ناسنإلا لعف اذإ «بجي
 ةنامر لك لكأي نأ بجي ال ءةضماح اهنأل ةنامر لكأ نم نأل ؛ضرغلا كلذ يف هاواس
 ءريقف لك ىلع قدصتي نأ بجي ال ءريقف هنأل ؛مهردب ريقف ىلع قصت نمو .ةضماح
 بجي مل ءهلكأ ىلإ ةيعاد هتوالح تناكو ءولح هنأل ؛ ركّسلا لكأ انيلع هّللا بجوأ ولف

 تناك نإو ءولح لك لكأو هلكأ انيلع بجي ملف ؛هلكأ ىلإ لسعلا ةوالح هوعدت نأ

 اهب تبث اذإف ءاهنم كفني الو ءاهنراقي ةحلصملا هجو نأ كلذ ىنعمف «ةرامأ ةلعلا

 نم كفني ال ام كلذكف ءعضوم لك يف ةحلصملا اهعبتت ال ةحلصملا هجو نأ انركذ

 .ها .«ليلدلا اذه هللا همحر ةاضقلا يضاق ركذ هجولا اذه ىلعف .ةحلصملا هجو

 .اهدعب امف ۲٠٠/۲ دمتعملا يف «ليلدلا اذه نع باوجلا يف نيسحلا وبأ درطتسا مث

 .50”ص لوصألا يف رظنلا لذب رظناو

 . (ةنيرقلف» لدب «ةنيرقلاف» ش : يف )۲)

 ‹«صخرلاو «تاعكرلا دادعأك تاريدقتلاو «تارافكلاو ءدودحلا ىف يرجي سايقلا (۳)

 ةلازإل ؛راجحألا ىلع راصتقالا ىف ءاجنتسالا ىلع تاساجنلا سايقك كلذو
 ساقيف ءةصخر ءاجنتسالا يف ءاملا نود راجحألا ىلع راصتقالا نإف ؛ةساجنلا
 هللا يضر دمحأو «يعفاشلا نيمامإلا بهذم وه زاوجلاب لوقلاو .ةساجنلا ةلازإ 8

 كلام مامإلا نع نيلوق ٦١٤ص لوصفلا حيقنت حيقنت حرش يف يفارقلا لقنو ءامهنع

 يف ربلادبع نبا رصن اذكو ءاهيف سايقلا ءارجإ حجرو «صخرلا يف هنع هللا يضر

 دودحلا يف سايقلا ءارجإب لوقلا ۱۹۹ص هتمدقم يف راصقلا نباو 2148/5 ديهمتلا

 يفو ۹٠۳٠ص ةراشإلا يف يجابلا هراتخاو .كلام بهذم هنأ انّيبو تارافكلاو

 وهو «هريغو يرصبلا مامت يبأك ةيكلاملا ةماع ىلإ هبسنو 2578/6 لوصفلا ماكحإ

 275941 صيخلتلا ىف امك ىنالقابلا ىضاقلاك ةيكلاملا نييلوصألا ةرهمج هيلع يذلا

 - 2194١ ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا خيشلاو ء۳۳٠ص لوصحملا يف يبرعلا نباو

۹ 



Vur.رْمَحْلا يف د ذَقَو ءصَتْخُم ُرْيَغ َليِلَدلا نأ :انَل .ةَىفَكَحْلِل اًنلِج هم: لا ل 8# لم <: گا ۴ چ  

 هيَ ٌلِصاَح رهو قلل ُمُكَحْلا :اًضْيَأَو ءِساَّيِقْلاِب

0) 

() 

 يف طاَّشم خيشلاو ء٥٠۴٠ص لوصولا بيرقت يف ّيَرُج نباو ءرصتخملا يف انهو

 رثكأ نع ۳٠۷/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو .مهريغو 3«4١2ص ةنيمثلا رهاوجلا

 ىلإ لوصولا يف ناهرب نباو 244: ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هراتخاو ء«سانلا
 يف يرصبلا نيسحلا وبأو 084/5 ىفصتسملا ىف ىلازغلاو ۲٤۹/١ لوصألا
 يف يزارلا رخفلاو «ةهزنلا عم ۳٤۴/١ ةضورلا يف ةمادق نباو ۲٠٤/١ دمتعملا
 وبأ هلقنو ءلوسلا ةياهن عم ٠٠/١ هجاهنم يف يواضيبلاو ٤۸/١ لوصحملا

 يبأ نع ۳۹۸ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملاو 2758/1 دمتعملا يف نيسحلا

 | .ةفينح يبأ بحاص فسوي

 يف سايقلا انزوج نإو نحن :ةدئاف» 4١04/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ال ام نادجو ركنن الف «ةلمجلا ىلع تاريدقتلاو «ءصخرلاو «تارافكلاو ءدودحلا

 يذلا مسقلا اهب فرعُي ةرامأ نم دب الف اذه ىلعو ءدبعتلا ضحمب قحتليو «للعي

 .هريغ نم ليلعتلا هيف يرجي

 صن وأ باتك نم لّيخم ىنعم هنم طبنتسي نأ زوجي مكح لك نأ :اندنع لوقلا عامجو
 دودحلا نم ناكأ ءاوس «للعي الف اذه هيف حلصي ال امو «للعي هنإف ؛عامجإ وأ «ةنس

 .اهريغ نم مأ تارافكلاو

 ءحصي ال :تلق .؟ سايقلاب ةأدتبم ةرافك وأ ءأدتبم دح تابثإ حصي له :تلق نإف
 قيرط ال هنأل لب «تارافكلاو دودحلا يف سايقلا يفن نم نومّهوتي امل سيل نكلو
 .«هب قلعتلا نم انيشاحت امل كلذ يف ىنعم انل حص ولو «ةلعلا مهف ىلإ انه لصوت
 .ها

 ‹يخركلا نسحلا يبأو «يئابجلا نع 754/7 دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ هلقنو

 يبأ نع هلقنب 07/0 طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو .ه4ص عمللا يف يزاريشلا ىفتكاو

 .يئابجلا يلع

 ءاوس ةيعرشلا ماكحألا عيمج سايقلاب تبثيو» 7 عمللا حرش يف يزاريشلا لاقو

 مشاه وبأ لاقو «تاردقملاو «تارافكلاو «دودحلاو «ليصافتلاو «لمجلا كلذ يف

 كلذ ركذو «ليصافتلا تابثإ زوجي امنإو «سايقلاب لمجلا تابثإ زوجي ال :يئابجلا
 .ها .«دمعلا يف رابجلادبع

 حتاوف 4/*٠١. ريرحتلا ريسيت .084ص يدنمسإلل لوصألا يف رظنلا لذب :رظناو

 ٠١۸/۳. عماسملا فينشت .۳۱۷/۲ تومحرلا

 .«نظلل» لدب ؟نظلاب» أ : يف

 ١1



 هللا ٍتَمِهْف اإ :اَنْلُق .ٍتاَعَكَدلا ٍداَدْعَأَك ُلَقْعُي آل ٌريِدْقَت هيف :اوُلاَق و م و

 شالا عطر رتا هب رتا ؛َبَجَر
 ِدِحاَوْلا ِرَبَحب درو . 94ٍتاَهَبٌّشلاب َدوُدَحْلا اوُءَرْذإَح :اوُناَق

 , 9ةَداَهّشلاَو

 َضْوَمْلا أل ؛ُلَسْرُم هلأ :انل .©باَبْسَألا يف ساقلا ٌحِصَي ال (ةلأَْم)

 .اهنم نافكألاو يلحلا ةقرسو «روبقلا شبن ىطاعتي يذلا وه :شاّبْنلا )١(
 هتلدأو يمالسإلا هقفلا .۸۹۷/۲ طيسولا مجعملا .۷۳٤ص ءاهقفلا ةغل مجعم :رظنا
1/5 . 

 يخركلل ًافالخ «لوبقم دحلا يف دحاولا ربخ :ةلأسم «رابخألا لئاسم يف هجيرخت قبس (؟)
 .1۲۸ص .خلا ...يرصبلاو

 .(ًدرو) لدب» دَر شا : يف )۳(

 امهنم دحاو لك نإف ؛ةداهشلاو دحاولا ربخب ضوقنم هنأب بجاحلا نبا خيشلا باجأ (4)
 .هب حلا توبث عم ءًاينظ هنوكل ؛ةهبشلاو أطخلا لمتحي

 .دعسلا ةيشاح عم ٠٠١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .408/5 بجاحلا عفر :رظنا
 #//١7. رصتخملا نايب

 .خلإ ...لوبقم حلا يف دحاولا ربخ :ةلأسم :رظناو

 انهو ء١19ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۲٠/۴ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا وهو )2(
 يضاقلا هراتخاو «يونسإلا حرشب 44/4 جاهنملا يف يواضيبلا هب مزجو ءرصتخملا يف
 وه هنإ) :"568/8© لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو «ةيفنحلا ةماعو . يسوبدلا ديز وبأ

 ٥۹٤/١ لوصحملا نع فشاكلا يف يناهفصألاك «لوصحملا حارش هعبتو ؛؛روهشملا
 .1417/؟ ليصحتلا بحاصو ۴۷٦٤/۸ لوصألا سئافن يف يفارقلاو
 ليلغلا ءافش يفو ٠۴۳٠/۲ ىفصتسملا يف يلازغلا :مهنمو ءحصي :ةيعفاشلا رثكأ لاقو
 « عماسملا فينشت حرشب #١51١ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا ىرج هيلعو ٠ ٣ص

 يدنع - راتخملاو» : 41١7/5 بجاحلا عفر يف لاقو ۹ _ ۳ جاهبإلا يف هحّجَرو

 .ها .«فقولاف الإو إو ءٌّعص ماكحألا ىلإ ةيببسلا دوعب :انلق نإ -

 نبا هركذ نع ىنغتسا اذلو ؛هركذ ْنَم رق عناوملاو طورشلا يف هنايرج نأ ملعاو
 .رصتخملا يف انهو « ىهتنملا يف بجاحلا

 - لاقو هب حيرصتلا ي يربطلا ايكلإ نع ٠١۴/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقن دقو

 ؛ناصحإلا يف مالسإلا طارتشا هنع هللا يضر يعفاشلا ىفن دقو» :- يربطلا ايكلإ :يأ
 -نيملسملا راكنإ هيف ىوتسا مث «ةبوقعلا عاونأ ىلعأ دلجلا :لاقف دلجلاب هل اقاحلإ
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 نع 0م ةيِفَْنُم لضألا لع :اًضْيَأَو عْرَمْلا فصول َلضأ الق ءنْيَمْضَوْلا ري اَعَت

 بقص , ولا َنْيَب عيال َناَك ْنِإ [باه] / :اًضْنَأَو .َعْمَْج الق عْرَمْلا
َ ءاَهِتَحِصِب ِلْوَمْلا ىَلَع کج

 ّ 3 أَو سلا -(o) „ دتا ؛؟ ی اًطباَض و

 E (Ver or of م 0
 .دسافف < * ٌعِماَج نکي مل ناو

 و

 َسْيَل :انلُق الا م0 ٌطاَوللاَو هَِّدَحُمْلا © لع ْلَقَمُمْلا َتَبَك :اوُناَ

 ُدْمَعْلا ُلْثَمْلا َوُه ۴ َوُهَو َةَدِحاَو ِةَّلِعِب اَمُهَل َتَبَك ٌدِحاَو ٌبَبَس هلال ؛ ؛ عَّرملا لحم

 .جْرَف يف جْرَف جاليِإَو ُناَوْدْعْلا

 . (نسح وهوا : 1/6 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .«كلذك مجرلاف ؛رافكلاو =

 .هأ

 ىلإ لوصولا .۴۳٠٠ص ليلغلا ءافش ۳۳٠/١. ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 نبال ىهتنملا 9١/4". يدمآلل ماكحإلا ٠٠/١". يزارلل لوصحملا .755/؟ لوصألا

 .۳۹ ۔ ۳۸/۳ جاهبإلا .تيخب خيشلا ةيشاح عم 49/4 لوسلا ةياهن .١19١ص بجاحلا

 عفر ۳۲ ليصحتلا ."ا/ه4/8 لوصألا سئافن 644/5 لوصحملا نع فشاكلا

 . 006 دونبلا رشن . A © اسلا فينشت 5 ۰۹/۲ تومحرلا حتاوف ۰ ./4 ريئملا

 .ىنعم هعم ميقتسي ال خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . (ةيفتنما لدب «ةيفخا أ : يف )1(

 أ نم تبنأ امو ٠ عيال لدب , بجاحلا عفر يف امك «ُعْمَجْلا» لص الا : يف )0

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . اًةمكحلا لدب «تمکح» ش :يف (۳)

 أ :نم طقاس «اهل» فرح )٤(

 .«دقف» ةدايزب .ادحتا دقف» أ :ةرابع (0)

 .«عماج» لدب «عماجب» أ :يف (5)

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .«ىلع» لدب «نع» لصألا :يف (۷)

 .00/ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو Vor)» رصتخملا نايبو .« 5 بجاحلا

 .باوصلا وهو

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش أ :نم هتبثأ امو .؟ىلع» لدب «نع» لصألا :ىف :ىف (۸)

 ٠٠٥/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۷١/۳ رصتخملا نايبو « 4 بجاحلا

 .باوصلا وهو
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 آل اَم َتَبَت :اَنَل ."ماكخألا عيمَج يِف ُساَيِقْلا يِرْجَي آل “ةلانم)
 يف ُهُعايما َنّيبَت ذك :اَضْيَأَو ءىَتْعَمْلا ٌعْرَف ُساَيِقْلاَو يدلك ُهاَْعَم لعب
 . ”7طوُّشلاَو ِباَبْسألا

 ُروُجَي وأ ءُمِيَتْمَي ْدَك :اَنْلُق .ٍزِئاَجْلا يف اًهيِواَسَت ُبجَيَ ٌكَلِئاَمَتُم :اوُناَق

 .اَمُهتَب ِكَرمْمُمْلا فالج رأل علا ضع يف
 ت

D7 2ج 

 .ش :نم ةطقاس «ةلأسم» ةظفل )١(

 هلقن اذك .ذوذشل ًافالخ ءروهمجلا لاق هبو .ماكحألا عيمج يف سايقلا يرجي ال (۲)
 هحرش يف دضعلاو «١19ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 255/4 ماكحإلا يف يدمآلا
 عفر يف يكبسلا نباو 2175/6 رصتخملا نايب يف يناهفصألاو ۲٥۷/١. رصتخملا ىلع
 .هفالخب دعي ال نمع ٠٠/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلقنو ٠٤١١/١ بجاحلا
 «ةيميت نبا خيشلا ٌتدجو يننأل ؛رظن هيف «هفالخب دتعي ال نم» :يشكرزلا لوقو
 ام ةعيرشلا يف سيل :نالوقي - قيقحتلاو ملعلا يف اَمُه ْنَم اَمُهو  ميقلا نبا هذيملتو
 .هانعم لقعي ال امو ءسايقلا فلاخي

 يمالسإلا عرشلا يف سايقلا» هتلاسر يف ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ركذ دقو
 قافآلا راد ىف ةلقتسم ةروصب بيطخلا نيدلا بحم ذاتسألا اهرشن يذلا)» ١١ص
 ء(هم# -_ 200 ةيميت نبا ىواتف عومجم نمض ترشن امك .توريب ةديدجلا
 مالعإ هباتك يف هيلع دازو همالك حرشف «ميقلا نبا مامإلا هذيملت كلذ يف هعبتو
 ١9/8. _ ۳/۲ نيعقوملا

 ."ه4/ه يزارلل لوصحملا .#44ص ةرصبتلا .؟4/5١ دمتعملا :يف ةلأسملا رظناو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١19ص بجاحلا نبال ىهتنملا "77/4 يدمآلل ماكحإلا
 حرش ٠٤٠/۲. ليصحتلا .415/4 بجاحلا عفر . ١۷١/۳ رصتخملا نايب 5
 رحبلا .170/6 عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ٠١/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 .80/4 طيحملا

 .ش :نم ةطقاس «طورشلاو» ةظفل (۳)

 اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«ٌرمأ» ةدايزب .«رمأل ؛ٌرمأ عونلا ضعب يف زوجي وأ» أ :ةرابع )٤(
 .خسنلا ةيقب نود .أ :ةخسن
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 “"[سايقلا ىَلَع ٌةَدِراَولا ثاضارتغالا] 2

 يهو ٠ .ْعَمْسُت مل اإ ‹ةضَراَعُم وَ ٬ علم ىلإ ٌةَعِجاَر تاضاَرِتعالا

 ١ "بارع وأ لاج إل ؛ظْفَللا ىَنَْما ُبَّلَط َوُهَو :“0ُراَسْفَتيْسالا .

 ر ؛ يِواَسَنلا َناَيَب فلكي الو دّدَعَتُم ىَلَع هت ر ضرتشملا ىلع ا

 َدِّيَج َناَكَل ءُهُمَدَع ُلْصألاَو راب اًحيِجْرَت يِعذَْسَي ُتْواَمَّتلا :َلاَق ْوَلَو

 أ ُهَعَم َنِئاَرَقِ وأ ءٍفْرْعْلاِ و ِلْفَتلاِ هِدوُصْقَم يِف رو ُهَباَوَجَو

 مَرْلَي :َلاَق وأ امال اًغفد ؛اَمِهِدَحَأ يف م دوه مرلي : لاق اَذِإَو ٠ هری

 .ْمُهْضْعَب ُهَبَّوَص ُدَمَف .اًقاَمتا ٍرَخآلا يِف رهاظ ُرْيَغ هال ؛ٌتدَصَك اًميِف ُهُروُم

 ىلع دضعلا حرشو ٠٤1۸/١ بجاحلا عفر نم هتيقتسا «يلمع نم ناونعلا اذه )١(

 .حيضوتلا يف ةدايز ؛ 178/7 رصتخملا نايبو را رصتخملا

 ‹ظفللا لولدم فّرْعَي يمل اذإ هنأب كلذ اوللع دقو «تاضارتعالا ُمَّدقم وه:راسفتسالا (۲)

 رحبلا ۲٠/٤. رينملا بكوكلا حرش :رظنا .هيلإ ةضراعملا وأ ؛ عنملا هجوت لاحتسا

 ."91/* عماسملا فينشت ."117/8 طيحملا

 يونسإلا نيدلا دامع انخيش ناكو» :"91/# عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق (۳)

 :ضارتعالا ذإ ؛رظن تاضارتعالا ةلمج نم راسفتسالا نوك يف :لوقي هللا همحر

 فرعم وه لب «ليبقلا اذه نم سيل راسفتسالاو «لدتسملا مالك هب شدخي امع ةرابع

 - تلق .لاؤسب سيلو «لاؤسلا ةعيلط وه اًدإف ؛لاؤسلا هيلع هجوتيل ؛هل نيبمو «ءدارملا

 اذه ركنأ هنأ نييلدجلا نم نيرخأتملا ضعب نع يدنهلا ىكحو :- يشكرزلا يأ

 .ها .«لاؤسلا

 تاضارتعالا نم اذه دع يف نأ ملعاو» ۳٠۸/١: طيحملا رحبلا يف ًاضيأ يشكرزلا لاقو

 مالك هب شدخي امع ةرابع ضارتعالا ذإ ؛هماسقأ نم سيلو ءاهشيج ةعيلط هنأل ؛ًارظن

 هيلع هجتيل ؛هل نيبي «دارملا فرعي وه لب «ليبقلا اذه نم سيل راسفتسالاو «لدتسملا

 نييلدجلا ضعب نأ يدنهلا ىكح لب «لاؤسب سيلف «لاؤسلا ةعيلط وه اًدِإف ؛لاؤسلا
 .ها .«عزانملا ىلع ليلدلا ةلالد عرف قيدصتلا نأل ؛ًاضارتعا هنوك ركنأ

 بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم Y/Y عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش :رظناو

 .٠١۲ص :لوحفلا ذاشرإ .71/5 رینملا

 .«وأ» لدب «و» ش :يف )٤(
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 رو هل
 .“”بعللا سنج ْنِمَف هَل ُهْلِمَتْحَي ل ام ُهُريِسْفَت امو

 وأ ْنْعطلا ُهْباَوَجَو"”صَنلِل سايق ةَمَلاَحُم َوُهَو :رابتغالا ُداَسَق 1
 “يلعب ٌةَضَراَعُمْلا وأ ءبجوُمْلاِب َلْوَقْلا وأ ءُليِوأَتلا وأ ءِروُهَظلا ُعْنَم
 4 ههه م 3 عمد عر ى,2 (5)عسصشلع ەت ع رسا )وە

 "”ياولُكاَت الو :ُدَروُيَف .ٍةَيِمْسَّتلا يسا حْبَذَك ءولََم يِف ِهِلْهَأ ْنِم ٌحْبَد

 دنع حصألا وهو .عمسي الف «بعللا سنج نمف «ةغل هلمتحي ال امب هريسفت امأو )1(

 نم حلفم نباو «مامهلا نب لامكلاو «يراصنألا ايركز خيشلاو .فنصملا مهنم نيريثك
 .مهريغو ءةلبانحلا

 ةياغ نأل ؛عمسي :ليقو» 47١/4: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .عمسي :ليقو
 لاق .قحلا وهو :انباحصأ نم يراوحلا لاق «ةمولعم ريغ ةغلب قطن هنأ رمألا
 تيكبت مزحلاف ءاروهشم ظفللا نكي مل اذإ هلك اذهو ءالصأ ريسفتلا مرلي ال :يديمَعلا
 .ها .«يناقوتلا ركب وبأ هلاق .ملكتف عجرا مث «ملعتف ْرِس :هلثم يفو « ضرتعملا
 مل اذإ هنإ» :هلوق ةياهنلا يف يمزراوخلا نع 5١4/8 طيحملا رحبلا يف ىشكرزلا لقنو
 ةيانعلا عمسي ال :ليقف ءهظفل هلمتحي ال ًائيش هب ىنعو ءالصأ لامتحا ظفللا يف نكي
 ًاريسفت نوكي فيكف ءهل لمتحم ريغ ظفللا نأل ؛(همالكب هانع يذلا دصقلا يأ)
 فرع ام َدْعَي نكلو «ةمولعم ريغ ةغلب قطن هنأ هتياغ نأل ؛ عمسي هنأ قحلاو ؟همالكل
 .ها .«ةيبرعلاب رظانملا ىلإ أجلي الف ةغللا فرعو «دارملا

 هعضو ناك نإو ءدساف صنلا ةلباقم يف سايقلا رابتعا نأل ؛- رابتعالا داسف يأ -
 .ها .«هيلع مكحلا بيترت يف هرابتعال ؛ةحلاصلا ةئيهلا ىلع هنوكل ؛احيحص هبيكرتو

 بيترت يف جاهنملا .55 - ٥٠ص عمللا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا (۳)
 عفر .1998ص بجاحلا نبال ىهتنملا ۳۲٠/٤. يدمآلل ماكحإلا .178ص جاجحلا
 عم ٠١۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .18؟/# رصتخملا نايب 475١/4. بجاحلا

 حتاوف .197١ص يلعبلا رصتخم .١*”ص لوصولا ةياغ .5/4"5 رينملا بكوكلا
 .770/؟ دونبلا رشن ۳۷٤/۳. عماسملا فينشت .۳۳۰/۲ تومحرلا

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«هلثمب» لدب ةُةلثمفلا ش :يف قه

(o)ملسيف» لدب «ملسيلا شا :يف ». 

 .باوصلا وه هتبثأ امو .«ْنيبسي» لدب “نين أ :يف (0

 هنإو هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكات الو :اهمامتو .١؟7 :ةيآلا ماعنألا ةروس (۷)
 = .4قسفل
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 ِنِمْؤُمْلا ٍبْلَق ىَلَع "وللا رك :ليِلَدِب ؛ِناَنْوَألا ِةَدَبَ حبب لۇ : لوُقَيَ

 ِصّصَخُمْلا يالا ىَلَع اَسيِقَم ِهِنْوكِل ؛ هحیج رتب زأ 4پ مَ + مل وأ ا ىَكَس

 امل قفاوملاو «باوصلا وهو .أ :نم هتبثأ امو .«لوؤم» لدب «لوأم» ش ‹لصألا : يف )0

 ۲٠۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۸۲/۳ رصتخملا نايب 45١/54. بجاحلا عفر يف

 .«ىلاعت» ةدايزب .«ىلاعت هللا ركذ» أ :ةرابع (۲)

 بتكلا نم ءيش يف ثيدحلا اذه رأ مل» :۳۷4ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق (۳)

 ءاذه نم ابيرق ينطقرادلاو ءهلماك يف يدع نب دمحأ وبأ ظفاحلا ىور امنإو .ةتسلا

 يبأ نب ىيحي نع «يعازوألا نع «يناسقرقلا يرزجلا ملاس نب ناورم ثيدح نم

 كي يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق ةريره يبأ نع «نلمحرلادبع نب ةملس يبأ نع «ريثك
 من ىلع هللا مسا : لاقف ؟ َيمَسُي نأ ىسنيو حبذي لجرلا تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف

 .«ملسم لك

 «يئاسنلاو . «لبنح نب دمحأ لاق ءاذه ملاس نب ناورم نأل ؛فيعض ثيدحلا اذهف

 متاح وبأو ءملسم لاق كلذكو ءثيدحلا ركنم يراخبلا لاقو «ةقثب سيل :يليقعلاو

 سيل :دمحأ وبأ مكاحلا لاقو .ثيدحلا عضي ناك :ينارحلا ةبورع وبأ لاقو .يزارلا

 ال هثيدح ةماع :يدع نبا لاقو .هب جاجتحالا لطب :نابح نبا لاقو .مئاقلاب هثيدح

 .هيلع تاقثلا هعباتي

 .ها .«كورتم :ينطقرادلاو «يدزألاو «ةرم يئاسنلا لاقو

 ثيدح «ةمعطألاو «حئابذلاو «ديصلا باتك يف هننس يف ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلاو

(45) ۲۹/4. 

 لحت نمم وهو ةيمستلا كرت ْنَم باب «حئابذلاو ديصلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو

 اذهب ركنم ثيدحلا اذه» :لاقو ءًاضيأ ملاس نب ناورم قيرط نم 740/4 هتحيبذ

 97/٠١. بيذهتلا 0 9١/4 9١. لادتعالا نازيم :رظناو ها .هدانسإلا

 امنإو ءظفللا اذه ظفحأ ال انأو» :475 - ٤١١/٤ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 نب ىيحي نع «يعازوألا نع ا وهو ملاس نب ناورم ةياور نم يدع نبا ىور

 اي :لاقف هيب يبنلا ىلإ لجر ءاج:لاق ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع ءريثك يبأ
 هللا مسا» :غكك هللا لوسر لاقف «يمسي نأ ىسنيو حبذي انم لجرلا تيأرأ ءهللا لوسر

 .«ملسم لك مف ىلع
 .'مسي مل وأ ىمس «هللا مسا ىلع حبذي ملسملا» :لاق ةي يبنلا نأ :ءاربلا ثيدح يفو

 : كَ هللا لوسر لاق :لاق تلصلا نع دواد يبأ ٍليسارم يفو .دانسإ هل فرعي الو

 ..(هللا مسا الإ ركذي مل ركذ نإ هنإ «هركذي مل وأ هللا مسا ركذ «لالح ملسملا ةحيبذ»

 نأ ْنِم : حيحصلا يف امب ثيدحلا اذه فنصملا لدبأ ولو .ةقث « يسودسلا :وه تلَّصلاو

 -لاقف ؟ال مآ هللا مسا اوركذأ يردن ام <« «محللاب اننوتأي اموق نإ هللا لوسر اي :اولاق اموق
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(1) 

(¥) 

(۳) 

 َةَضَراَعُمْلا نم رهف قرا يڍب

 2 000 م f o ماعم

 صب ُهُراَبِيْعِإ َتَبَت عِماَجلا نوک َّوْهَو :

 .ها .«ىلوأ ناكل . «اولكو هيلع اومس» : ديب هللا لوسر

 ةحيبذ باب «ديصلاو حئابذلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ‹ حيحصلا يف يذلا ثيدحلاو

 A/V )0۰۷) ثيدح .بارعألا

 . قرا يدب نإف» لدب «اًقِراَ ىَدَبَأ نإف» ش أ :ةرابع

 قاحسإ يبأ خيشلا ةقيرط يهو ءادحاو رابتعالا داسفو ءعضولا داسف مهضعب لعج دقو
 ربتعي نأ :عساتلا» ۹۲۸/١: عملل هحرش يف لاقو 55 56ص عمللا يف يزاريشلا
 ء عضولا داسفو رابتعالا داسف ىمسي يذلا وهو ءعضولا يف امهفالتخا عم مكحب امكح

 عضولا داسفو ءرابتعالا داسفولا : ۹۳۳/۲ رخآ عضوم يف لاقو ها .«دحاو عيمجلاو
 .ها .«دحاو ءيش

 داسف اهنم و) يكبسلا نبا لوقل هحرش دنع ۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو
 ىلع هميدقت هلو ‹عضولا داسف نم معأ وهو ءاعامجإ وأ اصن فلاخي نأب رابتعالا

 اذه نأ وهو ءردقم لاؤس نع باوج «...معأ وهو :هلوقو» :( .هريخأتو تاعونملا
 ةلباقم يف داهتجا هنأ يف امهكارتشال ؛- رابتعالا داسف يأ  هلبق ام ىلإ لوؤي عونلا

 نإف ؛ معأ اذهو ءاقلطم صوصخو مومع امهنأب باجأو ءهنع هزيمت هجو امف «صنلا

 هلاق اذهو «بولطملا مكحلا ضيقنب ارعشم هبيكرت نوك :رابتعالا داسف ماسقأ ةلمج نم
 هنأل ؛رابتعالا داسف لاؤس راسفتسالا دعب مدقي :اولاق «ةلئسألا بيترت يف نويلدجلا
 داسف لاؤس مث .هليصفت يف رظنلا لبق وهو «ةلمجلا ثيح نم سايقلا داسف يف رظن

 رابتعا مدع مزلتسي سايقلا عضو داسف نأل ؛رابتعالا داسف نم صخأ هنأل ؛عضولا

 .ها .«هنع جراخ رمأ ىلإ رظنلاب نوكي دق هنأل ؛سايقلا

 دساف لك سيلو «رابتعالا دساف عضولا دساف لكف» ۳۲۷/٤: ماكحإلا يف يدمآلا لاقو

 هرابتعا ناك نإو ءعضولا حيحص نوكي دق سايقلا نأل ؛عضولا دساف نوكي رابتعالا
 لاؤس ىلع رابتعالا داسف لاؤس ميدقت بجو اذهلو ؛...جراخ رمأ ىلإ رظنلاب ادساف
 نوكل ؛صخألا يف رظنلا ىلع مدقتي نأ بجي معألا ىف رظنلا نأل ؛عضولا داسف
 .ها .«ةدايزو معألا هيلع لمتشا ام ىلع المتشم صخألا

 حرش ."56/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۳۲۷/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 دونبلا رشن .*///“ عماسملا فينشت ۳٠۹/٩. طيحملا رحبلا .541/4 رينملا بكوكلا

./Y 

 =داسف اهنمو» :عماسملا فينشت حرشب ۳۷١/۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا لاق
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 م

 1 ال

إلاك اکل و هيف ی حن 0
 ىف ٌديَبْعُم 0 لا نَا رو .ةباطيس

 ومع

 ةا كب ناق  .بلقل وه هلشأب رگ نإ «ضيقلا تبغي هنأ

 يقلتك «مكحلا بيترت يف هرابتعال ؛ةحلاصلا ةئيهلا ىلع ليلدلا نوكي ال نأب ؛عضولا

 ةيانج لتقلا :لثم يفنلا نم تابثإلاو «قييضتلا نم عيسوتلاو ‹ظيلغتلا نم فيفختلا

 ضيقن يف عامجإ وأ صنب هرابتعا تبث عماجلا نوك هنمو .ةدرلاك ريفكتلاف ؛ةميظع
 1 .ها . "مكحلا

 وأ صنب هرابتعا تبث عماجلا نوك هنمو» :يكبسلا نبا لوق يشكرزلا حرش نأ دعبو

 داسفل ركذي مل بجاحلا نبا نأ ملعاو» ]۳۷۳١/١[: لاق .«مكحلا ضيقن يف عامجإ

 ىلع هيبنتلا دصق - يكبسلا نبا ديري  فنصملا نأكف ؛مسقلا اذه ريغ عضولا
 مالك قاس مث ها .«ءزجلاب لكلا ه ريسفتو ءهنم عون ىلع هراصتقا يف هيلع ضارتعالا

 - ۲ ناهربلا یف لاق ثيح داماك هقوسأ هتدئافلو ؛ فرصتبو ارصتخم نيمرحلا مامإ

 :ناعون هرصحي هيف لوقلا لضاحو .ماسقأو ٍءاحنأ ىلع وهو :عضولا داسف» ۷

 .ةلدألا بيترت هيضتقي ام فالخ ىلع عوضوم سايقلا نأ ضرتعملا نيبي نأ :امهدحأ

 :اهيف لوقلا مدقت دقو ءانونف لمشي اذهو

 باتكلاو «ءةئسلا ةفلاخم ىلع نوكي نأ رخآلاو ءباتكلا ةفلاخم ىلع نوكي نأ :اهدحأ

 ىلع داحآلا هلقني يذلا ربخلا يف لوقلا كلذكو «طبنتسملا سايقلا ىلع نامدقم ةنسلاو

 ةلواحم نفلا اذه نمو .هركذ مدقت امك مدقم دحاولا ربخف ءاهلاثمأ يف ةفولأملا ةحصلا
 'ربخلا ىضتقا نيئيش نيب قرفلا ةلواحم وأ ءربخلا امهنيب قرف نيثيش نيب سايقلاب عمجلا

 .امهنيب َحمجلا
 ىنعم الو « عرشلا تايضتقم ّدع مازتلاب طبترت اهنإف ؛تافلاخملا هوجو ديدعتل ىنعم الو

 يف كّسمتم بججوم هُّعضو فلاخ اذإ سايقلا نأ همورن اميف يفكيو .اهدعب باهسإلل

 - .نيعونلا دحأ اذهف ءعضولا دساف دودرم سايقلاو «سايقلا ىلع مدقم وه «عرشلا
 .سياقلا دصق ضيقنب ارعشم هب َمكحلا سياقلا طبر يذلا ىنعملا عقي نأ : يناثلا عونلاو

 .ها .«درطلا ىلع سايقلا داسفإ ىلع دئاز وهو «سايقلا داسفإ يف غلاب اذهو

 .6١5ص لوخنملا .5517 - 555/7 ناهربلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 بجاحلا نبال ىهتنملا 575/4 يدمآلل ماكحإلا .17/8ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا

 ٤١٤/٤. بجاحلا عفر .۴١٠ص يلعبلا رصتخم .۲۴۳/۲ يسخرسلا لوصأ .197 ص

 ٠٤١/٤. ريرحتلا ريشيت ۲٠٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١148. رصتخملا نايب

 .ينانبلا ةيشاح عم ۳ عماوجلا عمج ىلع يلحملا ا ."45/؟ تومحرلا حتاوف

 ش ..۲۳۲/۲ دونبلا رشن .۳۷۱/۳ عماسملا فينشت .؟141/4 رينملا بكوكلا حرش
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 ْنِمَو ََبَساَتُمْلا يِف ُحْدَقْلا َوُهَك ءىَعَّدُمْلا هْجَوْلا َن 9 ٍلضأ ٍرْيَغ ْنِم ""ٍضيِّتلِ
 WD) هيو ىَهَتْسُم َّلَحَمْلا ٍنْوَكَك ِناَعَهِج ٍفْسَوْلِل ُنوُكَي ْدَك ْذِإ 00

 سلا عام عطَقِل ؛ ؛ مي رْخّتلاَو ٠ ِرِطاَخْلا ٍةَحاَرإل ؛ةَحاَبِإلا بسا

 ؛ ِهِدَّرَجمب ٌلِدَعْمُمْلِل اًعطَق َسْيَل : : خيح َّصْلاَو : 'لضألا محك غنم - ؛
 . قاما اهن ءاَهِدوُجُوَو كايا يف َدَلِعْلا عئَمَك قم 08 08 نمک ل

 .«ضيقتملا َةَبَس َ ةيساتم ني نو ش * :ةرابع ()

 خا نم رها فيرحت وهو .«ىهتشم» لدب «اهتشم» أ : يف ()

 .ىنعملا هعم ميقتسي ال خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«عامطأ» لدب «عابتأ» أ : يف قفرفز

 45١. ١ص لوخنملا .1۲۷/۲ ناهربلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا (5)
 بجاحلا نبال ىهتنملا ."؟58/4 يدمآلل هكا .15"ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا
 نايب .5755/4 بجاحلا عفر ."57”ص يشاوحلا ةدمع عم يشاشلا لوصأ .۱۹۳ص
 ٠١١/٤. ةدوسملا .551/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۱۸۸/١. رصتخملا
 ىلع يلحملا حرش .۴٠٠ص يلعبلا رصتخم .۳۳۲/۲ تومحرلا حتاوف . ٠١۷/٤ ريرحتلا
 .۳۸۲/۴ عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم r عماوجلا عمج

 .475/64 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«عنمك» لدب ؛عنم» ش ءأ :يف ()
 .551/7؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۸۷/۳ رصتخملا نايب

 .ىنعملا هعم ميقتسي ال خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«يف» لدب او ش : يف )«

 عنمك» :باوصلاو ءريخأتو ميدقت اهيف «ةيلعلا يف ةلعلا عنمك» :ةرابع نأ نظلا بلاغ (۷)
 اهحرش بيترتلا اذه ىلعو ۲٠٠/۲. دضعلا حرش ةخسن يف امك ؛ةلعلا يف ةيلعلا
 .رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو ۱۸۹/۳ رصتخملا نايب يف يناهفصألا
 ثيح بيترتلا اذه نم قلقلاب يحوت 455/4 بجاحلا عفر يف هترابعف يكبسلا نبا امأو
 .ها .«ةلع هاعدا ام ةيلع عنم :يأ «فنصملا طخب اذك «(ةيلعلا يف ةلعلا عنمك» :لاق

 21947 ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هححصو ۳۲۸/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا (۸)
 يراصنألا.ايركز خيشلاو ۳۸۳/۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو < ءرصتخملا يف انهو
 نع ۲٤۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو ء٤۴٠ص لوصولا ةياغ يف
 مامإ مزج هبو» :7١7ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاقو ءرثكألاو ةلبانحلا
 نيب روهشملا حيحصلا بهذملا هنإ :ناهرب نبا لاقو «يربطلا ايكلإو «نيمرحلا

 .ها .«راظنلا

 لوصولا ةياغ .١٠4ص ةدوسملا 1۲۹/١. ينيوجلا نيمرحلا مامإل ناهربلا :رظناو
 .۳۸۳/۳ عماسملا فينشت 1١47. ص
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 .؟"يلاًقنال ؛ ؛ ْعِطَقْنَي : ليِقَو

 الق .ُعَمْسُي آل :ّيِزاَريَّشلا َلاَكَو ."”ِناَكَمْلا ٍفْوْع َعاَبتا ُيِلاَرَعْلا َراَتْخاَو

 عْنَم َّعَم ِهِمْصَح ىَلَع ُهَّجَحْلا ا اذِإ ؛ٌديِعَب وهو .“'اهْيَلَع لالو ُهُمَرَْي

 ؛َضرَتْعَي نأ ُهَل ْلَب «ةَلألَّدلا ٍدَدَجُمب ُضرَتْخمْلا ْعِطَقْنَي آل : ُراَقْخُمْلاَو . هيض
 )دع .

 0 ص ةَروَص ْنِم 0
° 

 هدوصقم متي الف «لصألا مكح ىلإ عرفلا مكح نم لاقتنا هنأل ؛عطقني :ليقو )١(

 '؛ "عتب
 ء“""8/4 ماكحإلا يف يدمآلا هلقن دقو «فورعم ريغ لوقلا اذه لئاقو

 راجنلا نباو ءهرصتخملا يف انهو .19"ص ىهتنملا ىف بجاحلا نباو

 ۳۸۳/۸۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو 2747/4 رينملا بكوكلا حرش يف

 .مهريغو
 4١ ٠٠١. ١ص لوخنملا يف ةلأسملا هذه نم .ىلازغلا فقوم رظنا .(۲)

 ٠ .اةلالدل لدب «لالدتسالا» أ :ىف (۴)
 .«ةلالد» ربخأتو ««هيلع» ميدقتب «ةلالد هيلع مزلي الف» ش : ةرابع قف

 .أ :نم طقاس ةذإ» فرح (0)

 يف انهو ء۱۹۴ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۲۹/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح ام (5)

 ملسم يف روكشلادبع نباو ٠۲٤٠/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ءرصتخملا

 عمسي ال هنأب يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلا نع تومحرلا حتاوف حرشب ۳۳۲/۲ توبثلا

 ضافأ نيذللا يزاريشلا يباتك يف روطسملا ذإ ؛رظن هيف الصأ ضرتعملا نم عنملا اذه

 هذه لثم يف «ةنوعملا» هرصتخمو «(لدجلا يف صخلملا» حداوقلا نع مالكلا امهيف

 ! لمأتف .عامسلا ةلاحلا

 .۳۲۸ - ۳۲۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .471/4 بجاحلا عفر :رظنا

 ."817/# عماسملا فينشت

 انهو ۱۹۳ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۲۹/٤ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا وهو (۷)

 يف روكشلادبع نباو ٠۲٤۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ءرصتخملا يف

 .تومحرلا حتاوف حرشب ۳۳۳/۲ توبثلا ملسم

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .140/“ رصتخملا نايب .4758/4 بجاحلا عفر :رظناو

 لوصولا ةياغ .ينانبلا ةيشاح عم ۳۲۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .5

 ۳۸٤/۳. عماسملا فينشت .٤۱۳ص
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 ِرَدَعَتب ؛ُبَبَّسلا جو رخال جحصلا يف [0/۷٦] / هلام .هدورو : ُداَتْحُمْلاَو

 ىف ِءاَمْلا ُرّذَعَت وأ 2 ©ِءاَمْلا ُدّذَعَت : ُبَبَّسلا : لوفي . م لا ٌعاَسق ىاَمْلا
o ثور 

 .ميقت دعب هلو ياي ُمْنَم ُهَلِصاَحَر . ٌعوُنْمَم : لوألا .ِضَرَمْلا وأ ِرَمّسلا

 وهم اًمُهُدَحَأ نْيَرَْأ َنْيَب "0دّدَرَتُم ٍظْنَّللا ُنْوَك َوُهَو : ُميِسْفَنلا
2 

 ؛صاَصِقْلا ٍءاَفِيِتْسا سَ دجو 2 36 ا ىف وَق رح ام ر

 ُهَلِصاَحَف .«؟ِهِمَدَع ؤأ مرحلا ىَلِإ ءاَجيلالا عناق م م :ىَتَما «2"ُبَجَيَف
 ر

 .رهاظ أطخ وهو .«اًددرتم» لدب «ذدرتم» ش :يف )١(

 اهنم 9 يكبسلا نبا مالكل هحرش دنع ۳ عماسملا فينشت ةينشت يف يشكرزلا لاق (۲)
 :(هدورو :راتخملاو ءعونمم : :امهدحأ نيرمأ نيب ظفللا نوك وهو :ميسقتلا

 ا ال ملسم :امهدحأ نييواستم نيلامتحا نيب ظفللا ددرت ؛حالطصالا يف

 بجاحلا نبال اعبت فنصملا لمهأو .دوصقملا ٌلَصَحُي وهو عونمم : :رخآلاو ءدوصقملا

 نيملسم اناك ول امهيلك نأل ؛هنم هل دب الو ءدوصقملل لصحملا وه عونمملا نوك

 ىلع لصاح دوصقملا نأل ؛ىنعم ميسقتلل نكي مل نالصحي ال وأ ءدوصقملا نالصحي

 ىلع دريو «دوصقملا نالصحي اناك ول معن «نيريدقتلا ىلع لصاح ريغ وأ «نيريدقتلا
 ذئنيح هل نأل ؛ًاضيأ ميسقتلا نم ناك ءرخآلا ىلع دري ام فالخب حداوقلا نم امهدحأ
 .ها .«ميسقتلا يف احلاص اضرغ
 يف جاهنملا ۳۲۹/٤. يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 ."هال/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .19١*ص بجاحلا نبال ىهتنملا .١١5ص جاجحلا بيترت
 دضعلا حرش .191/# رصتخملا نايب .458/5 بجاحلا عفر .18١”ص يلعبلا رصتخم

 .ينانبلا ةيشاح عم ۳۳۳/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٠۲/۲. رصتخملا ىلع
 رشن .۲٠۲ص لوحفلا داشرإ ۳۹٤/۳. عماسملا فينشت 560٠0/4. رينملا بكوكلا حرش
 .788/7 دونبلا

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ضرتعملا» ةدايزب .«ضرتعملا لوقيف» ش «أ :يف (۳)

 .7557/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۹۱/۳ رصتخملا نايب ٤۲۸/٤. بجاحلا

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ًاقلطم» ةدايزب .«ًاقلطم ءاملا رذعت» ش ءأ :يف (5)
 .7517/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۱۹۱/۳ رصتخملا نايب ٤۲۸/٤. بجاحلا

 .مارحلا دجسملا ىلإ أجتلاو «صاصقلا هيلع بجو نم وه :ئجتلملا (5)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۱۹۲/١. رصتخملا نايب .454/4 بجاحلا عفر :رظنا
./Y 

 .«بجیف» لدب «بجي» ش : يف ()
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 . مرلي لَو عِناَمْلا يفت 4% )1( ھ اط

 ْنِم لس ب ُناَوَيَح :ٌلْئِم : ” لضألا يف هلع ىَعْدُملا دوجو علم -

 ْنِم هليل هابل هباوجَو . ميف ءِريِزئِحْلاَك غاَبّدلاب ُرُهْطَي کل ءاَعْبَس 0
 ل

 .عْوَش وأ ‹ سج وأ ؛ِلْفَع

 ِهُموُمْعِل ؛ ©ةكِيضألا مظغأ نِي م َوُهَو : لم هنو غنم -۷

 لكب ِكَّمَمَّنلا ىِف بِعّللا ىَلِإ ید 7 هلوُبَق : ُراَمْخُمْلاَو .ِهكِلاَسَم ِبِّهَشَتَو
 ّْ ا

 .ةدايزلا هذه نم ةيلاخ خسنلا رئاسو .«ُضرَتعُمْلا لومي ش :يف )١(
 أ :نم ةطقاس «بلط» ةظفل

 .«مزلي ال» لدب «همزلي ال» ش :يف (۲)

 لوخنملا .405/؟ دمتعملا .578/؟ ناهربلا : يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا (۳)
 نبال ىهتنملا ."4/:9 يدمآلل ماكحإلا .55١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا 5١٠. ١ص

 رصتخملا نايب .459/4 بجاحلا عفر ."87/7؟ ةهزنلا عم ةضورلا .194١ص بجاحلا

 حتاوف ٤۸۱/۳. ةضورلا رصتخم حرش .؟51/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۴۳

 داشرإ ۲٠٤/٤. رينملا بكوكلا حرش .6١"ص يلعبلا رصتخم ۳۳٤/۲. تومحرلا

 .۳٠۲ص لوحفلا
 وهو ؛ةلع فصولا نوك عنم حداوقلا نم» ۳۸٠/۳: عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق (5)

 ءةلعلا حيحصتب ةبلاطملا ىمسيو «هتيلع ىعدي ام لك يف همومعل ؛ةلئسألا مظعأ نم

 :ليق ءاديقم ركذ هريغ ديرأ ىتمو «هاوس مهفي مل ةبلاطملا مهفرع يف قلطأ اذإ لب

 ٠٠١/۲. دونبلا رشن .5858/4 رینملا بكوكلا حرش :رظناو ها .هاذكب ةبلاطملا

 4١٠. ١ص لوخنملا .50/؟5 ناهربلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 بجاحلا نبال ىهتنملا .59/45 يدمآلل ماكحإلا .58١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا

 رصتخملا نايب ١/4"4. بجاحلا عفر ."84 _ ۳١۴/۲ ةهزنلا عم ةضورلا .194ص
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٦۳/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳

 eat رينملا بكوكلا حرش ۳۳٤/۲. تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم 5

 ۲۳٤/۲. دونبلا رشن .۲۰۳ص لوحلا داشرإ .۸۰ ۳ عماسملا فينشت

 كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ةلئسألا» لدب «ةلوسألا» ش ءأ :ىف (ه)

 .اهيلع تهبنف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تبتُك تاملك
 -يف انهو «144ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۳۳/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا (5)

١١5" 



 عِماَجِب :اًملق .لصَح دقو  عِماجب لص ىلإ عزف دَر :َّساَّيِقْلا :اولاق

 نأ مرلي  اَنْلَق .عْنَمْلا ْعَمْسُي الق ؛ هيَحِص ٌليِلَد ِضراَعُمْلا رجع :اولاق

SS (Wor ss LGروو  
 . ٍضرَتْغُمْلا ِزْجَعِل ؛ليلد ٍةَروُص لك ّحِصَن

 0 أ 2 2 كو r 3 ما 0 مو ما

 ءطْرَش وُ ام اهني لك ىَلَع دریف .وكلاَسَم ِدَحأب هتان ةُباوَجَو
8 

 .بجوُمْلاب ُكْوَقْلاَو ءٌةَضَر َراَعُمْلاَ «ٌليِهاَتلاَ ءَلاَمْجِإلا : ٍباَتِكْلا ٍرِهاَظ ىَلَعَ

 فغضب یاو يِفَو ٌفوُقْوَم وَ ٌلَسْرُم هاب ٌنْعطلاَو كلَ : كسلا ىّلَعَو

 0 يِنَأَي اَم ٍطاَنَمْلا جيِرْخَت ىَلَعَو (يّنَع ِهِوْرَي ْمَل» :هْحْيَش ِلْوَق وأ

 قب 2)٥

N ذب 

e 

 ء١/٤۲٠ طيحملا رحبلا يفو ۳۸٠/۴ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ءرصتخملا =

 بكوكلا حرش يف راجنلا نباو .١"4ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو

 «تومحرلا حتاوف حرشب 56/5 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو 2788/4 رينملا

 .نيرثكألا نع ٤۳١ ۔ ۲۹٤ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا هلقنو

 ٠٤ص ةدوسملا يف هاكح .طبضلا مدعو ءراشتنالا ىلإ ىدأ الإو ؛لبقي ال :ليقو

 ىهتنملا يف بجاحلا ن نباو ۳۳۳/۴ ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو ءءاملعلا ضعب نع

 رحبلا يفو ۳۸٠/۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ءهرصتخملا يف انهو ء194ص.

 .دحأل هوبسني ملو «مهريغو ٠۲۲/١ طيحملا

 ."ه14 887/9 ةهزنلا عم ةضورلا .4 ١٠ص لوخنملا ٠١. /"؟ ناهربلا :يف هرظناو
 داشرإ .٤۴٠ص لوصولا ةياغ ۳۳٤/١. تومحرلا حتاوف .588/4 رينملا بكوكلا حرش

 Af عماسملا فينشت TEN دونبلا رشن ٠. ٣٠ص لوحفلا

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو . طي لدب اٌنَظُن١ شش :يفو نظن أ : يف قل

 .55/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .94* رصتخملا نايبو ٤۳٠/٤ بجاحلا

 ميدقتلا اذهو .«ةروص» ىلع «لك» ريخأتب .«ليلد لك ٌةروص حصت نأ مزلي» ش:ةرابع (۲)

 ىنعم هعم ميقتسي ال ريخأتلاو

 طخب اذك .«ةفيعض ةياور يفو» ٤۴۲/١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )۳(

 .ها .«فنصملا

 .عساتلا ضارتعالا يف يتأي ام طانملا جيرخت ىلع دريو (4)

 .ةلعلا كلاسم نم عبارلا كلسملا يف مدقت ام طانملا جيرخت ىلع دريو ()
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 : "”ماَسقأ ةَعَبْرَأ َمُسُقَو :"'”ريثأَتلا ْمَدَع - 8 ء روڪ E 2 ومش

 مدمن الف ءُرَصْفُت آل ةلَص :ُهَلاَكِم .ٍفضَوْلا يف ِريِئَأَتلا ْمَدَعا: : لوألا

 ٍلاَوُس ىَلِإ مجْرَيَف ؛ٌيِدْرَط ميِدْقَّتلا يَ يِف ِرْصَقْل َمَدَع ّنآل ٍ؛ِبرْعَمْلاَك
 و

 .ةبلاطملا

 ( ٌيِئْرَم ُرْيَغ ٌعيِبم : :ٍبْئاَعْلا عيب يف هلام .لضألا يف رييثأتلا مدع : : يناثلا

 / ُهُلِصاَحَو .ٌلِقعْسُم ميِلستلا ِنَع ٌرجَعْل لإ "ءاوَهْلا ىف : ٍريطلاك حصي ال

 . لْضَألا يف ٌةَضَراَعُم ا۷]

 اوُمَلْتَأ َنوُكِرْشُم : َنيدَتُْمْلا يف هلام . “مكا يف ة ريثأتلا ُمَدَع :ُتِلاَنلا

 ؛ ٌيِدْرَط ْمُهَدْنِع ٍبْرَحْلا ُراَدَو «ٌيِبْرَحْلاَك َناَمَض الف ءِبْوَحْلا راد يف الام

 . ٍلَّرألا ىَلِإ حجري

 سايقب صتخا مث نمو «هل ةبسانم ال فصولا نأب ضرتعملا ىوعد وه «ريثأتلا مدع )١(
 .اهيف فلتخملا ةطبنتسملابو «ىنعملا

 .485/5 دمتعملا .58/9؟ ناهربلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 .""8/4 يدمآلل ماكحإلا .١١4ص لوخنملا .54ص عمللا .454ص ةرصبتلا

 حيقنت حرش .94١ص بجاحلا نبال ىهتنملا .998١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا

 بجاحلا عفر .١47ص ةدوسملا .591/5 ةهزنلا عم ةضورلا .١١٠ص لوصفلا

 ليصحتلا ٠٠٠/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش #/١198. رصتخملا نايب ر_ 4

 رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۳٠۷/١ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ./5

 فينشت ۲٠٤/٤. رينملا بكوكلا حرش .۳۳۸/۲ تومحرلا حتاوف .1988١ص يلعبلا

 Err عماسملا

 قفاوملا وه هتبثأ امو .«ماسقأ ةعبرأ مسقو» لدب «ماسقأ ةعبرأ وهو» ش ءأ :يف (۲)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠ .۱۹۷/۳ رصتخملا نايب .7/5”7"5 بجاحلا عفر يف امل

.10/Y 

0 

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ءاوهلا» لدب «ىوهلا» ش :يف (۳)
 ملعف ءهنودب لصألا يف تبثي مكحلا نإف؛عئاض ةيؤرلا مدع ركذف ءًايئرم ناك ولو يأ (5)

 رصتخملا نايب ."۲۹/۲ ةهزنلا عم ةضورلا :رظنا لدتسملا هركذي ام ريغ هيف ةلعلا نأ

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲٠٦/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳

 ."44/# عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم ۲
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 اَمَك ءٌّحِصَي الق كَهَسْفَت ْتَجّمَر :ُهَلاِ 4 يف ربنا مَ ق

 ِفالخپ ءٌدوُدْرَم ِهِدْرطِب ِهِفاَرِتْغِإ 5 ِةَلِعْلا يِف اًفضَو َلِعج ٍضْرَف لَو
 . 9 امهِيِف ٍراَتْخُمْلا ىَلَع وربع

 ٍةَحِجاَر ٍةَدَسْفَم ْنِم مرلي ام بم ةَبساَتْمْلا يف ٌحذقلا - 4

 .َّقَبَس اَمَك ءَالاَمْجِإ وأ ًاليِصْفَت حيجّْتلاب ُهباَوَجَو
- 

 َةَمْرِح َلَلَع ْوَل امك :“اووُضْقَمْلا ىلإ مكحْل لا ِءاَضْفِإ يف ُحْدَمْلا ا

 نايب ٤۳۳/٤ - ۳۳٤. بجاحلا عفر :يف اهليصافت عجار .عاونأ ةثالث هل مسقلا اذه (1)

 يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش */١99. رصتخملا
 بكوكلا حرش ۳٤۷/۳. عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم 1٠١/5" عماوجلا عمج ىلع

 .؟5//51 رينملا

 تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ءفك» لدب «زفك» ش ءأ :يف (5)
 .اهيلع تهبنف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تبتُك

 بجاحلا نبا ديري  ريبكلا يف لاق هنكل» ۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق (۳)

 .ها .«ثلاثلاك هنإ :- ىهتنملا يف

 يفو» :لاق ثيح ۲٠٠/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا حرص اذكو
 بجاحلا نبا نع ىنازاتفتلا دعسلاو ىشكرزلا نم لقنلا اذهو ها «ثلاثلاك هنإ : ىهتنملا
 عقاو عازنلاف» :لاق ثيح «يناثلاك وه ١45 ص ىهتنملا يف هب حرصملا ذإ ؛رظن هيف
 .لمأتف ها .«ىناثلاك وهو ءءفكلا ريغو ءفكلل اهجيوزت يف

 هلعج درف لك نإ :فنصملا لاقو» 0 رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق (5)

 نإو .راتخملا ىلع دودرم وهف «هدرطب لدتسملا فرتعا نإف ءافصو ةلعلا يف لدتسملا

 .راتخملا ىلع لوبقم وهف «هدرطب فرتعي مل

 نأب تمزج امو «مالكلا اذه ةقيقح يل نيبتي ملو «فنصملا مالك نم هتمهف ام اذه
 .ها .«اذه فنصملا دارم

 اذه رسف نم نيحراشلا نم» :؟557/5 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاقو

 ديري  ققحملا غلاب اذلو ؛مهفلا مدعب اوفرتعا نورخآو «همهفي مل هنأب دهشي امب ماقملا
 .ها .«هيلع ديزم ال امب هحيضوت يف  دضعلا

 .۲۹۷ ۔ ۲٦۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش عجارو

 =بجاحلا عفر "85/4 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا )٠(

 ه١١



 ٍروُجُمْلا ىلإ يّدَؤُمْلا ٍباَجِحْلا عاَمِتْرإ ىَلِإ ٍةَجاَحْلاِب ؛ديبأَلا ىلع ؛ ٍةَرَهاَصُمْلا
 ٍةَيِضْقُمْلا ")رطَتلاَو مهلا ِتاَمْدَنُم ىلإ يِضُْمْلا عَمّطلا ُب اب ااَدَسْنا دبات اد
 ءِروُجُمْلا ىلإ "”ىَضُف أ حاكتلا ب باپ دس ْلَب :ضرَْعُمْلا ٌلوُقَيَف .َكِلَذ ىَلِإ

 0 عوُنْمَمْلا ىلإ ٌةَلِئاَم ٌسْفّنلاَو
ros >58 - ت 4-0 راج و سا مرام  

 ِتاَهَّمأْلاَك «ٌيِعيِبطلاك ُريِصَيُف ؛ُهاَنْرَكَذ امي ٌةَداَع تُم ديلا َّنأ : ُهباَوَجَو

 ens .ِدصَمْلاَو '"اًضُكلاَك : يف ٍفضَوْلا ٌنؤك
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 يلحملا 28 .۲۹۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش /701١. رصتخملا نايب .8/4"4 =

 ريرحتلا ريسيت ٤٠٠/١". تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ١9/5" عماوجلا عمج ىلع

 .١7*ص ارسلا داشرإ .775/4 رينملا بكوكلا حرش ٤.

 بجاحلا عفر ا يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا
 يلحملا حرش .؟51/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .507/# رصتخملا نايب .4

 ريسيت 57 تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم "90 - ۳٠۹/۲ عماوجلا عمج ىلع

 .۲۰۳ص رفا داشرإ ۲۷۸/٤. رينملا بكوكلا حرش ١5/5. ريرحتلا

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«دسنا» لدب هدتسا» ش :يف )١(

 .«رظنلا» لدب «ةرظنلا» ش :ىف (۲)

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ىضفأ» لدب «اضفأ» ش : : يف )۳(

 نأ ۳۲٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع هتيشاح يف ينيبرشلا بيطخلا ركذ (6)

 : بجاحلا نبا ةرابع

 نبا ديري  هحرش يف لاق فنصملاو «تيب رطش وه .؛عوُنْمَمْلا ىلإ ٌةَلِئاَم ٌسْمَئلاَو»

 ملو .(يِدّتْعَيو روج ْنَم بلطي ُبْلَقْلاو» :ُهَّلْبَق 83 قش بجاحلا عفر يف يكبسلا

 .رخآ تيبب هفدرأ مث ءدحأل هبسني

 : ناتیبلاو

 عوُنْمَمْلا ىلإ ةَليَم ُسْفَتلاَو يِدَتْمَيو ُروُجَي ْنَم ُبْلطَي ُبْلَقْلاو

 عوذملا نسع اإ ٌعوُْفَدَم ٌةَوالَط هيِهَتْشَت ِءْيَش لکبو

 .امهلئاق ىلع رثعأ ملو
 بجاحلا عفر ."4//1 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا )٠(

 حتاوف .551/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .”0/“ رصتخملا نايب . ۴٤

 داشرإ ۲۷۹/٤. ريثملا بكوكلا حرش ۱۳۷/٤. ريرحتلا ريسيت ."41/5 تومحرلا

 .۳٠۲ص لوحفلا

 .«اضرلا» لدب «ىضرلا» أ :يف .(5)
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 . لا ُفدعُي ال هذا

 .ٍلاَعْفَألاَو ْغّيّصلا َنِم ِهْيَلَع لد امي ُهَطْبَض : ُهَباَوَجَو

 جَرَحْلاَك دِصاَقَمْلاَو مكجلاب ٍليِلعَتلاَك : : "”طبَضنُم َرِيغ هئو -
 .ٍلاَوْحَأْلاَو ءِناَمْرَألاَو «صاَخشألا ٍفالَيَخاِب ٌفَِتْخَت اَهَّنِإَف ؛ِرْجَّرلاَو 0
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 ِرَمَّسلاب جَرَحْلا ٍطْبَضَك «طباضب وأ هيف "”طبضُنُم ُهَّن ۹ : ُهْباَوَجَو
 .ووَحنَو

 . دم امك : ”ضْفّتلا - ۳

 ؛ َعْنَم اَذِإ ةَ [برالال] / ٍدوجَو ىَلَع ةلالدلا نم ضرما ٍريكْمَت يفد

 وأ قيرط ْنُكَي ْمَل ام :اَهُعِاَرَو ءايِعْرَش اًمُكُح ْنُكَي ْمَل اَم ُنَكَمُي :اَهُّنِلا

 )١( «ّيِفَحْلاِب ف ْفَدَعُي آل ُنِفَحْلاَو» أ :ةرابع .

 بجاحلا عفر ."*17/4 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا (9)
Vf٠ رصتخملا نایب  Nتومحرلا حتاوف .4/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش  

 .۲۰۳ص وحفل داشرإ ۲۸۰/٤. رینملا بكوكلا حرش ۱۳۷/٤. ريرحتلا ريسيت "7

 وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو ٤۳۷/٤. بجاحلا عفر يف امك «ٌطبَضْنَي)' لصألا :يف (۳)
 .۲۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش /۲٠۴. رصتخملا نايب يف امل قفاوملا

 عمللا .4047/؟ دمتعملا .0869/5 ناهربلا :يف ضقنلا ىلع نييلوصألا مالك رظنا (6)

 ةهزنلا عم ةضورلا .544ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۳۸/٤. يدمآلل ماكحإلا م
 عفر ٠ 1/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش < هت. ةضورلا رصتخم حرش "۹/۲

 . ۲٥۳ص يشاوحلا ةدمع عم يشاشلا لوصأ ۳ رصتخملا نايب ا بجاحلا

 ةياهن ١58/4. ريرحتلا ريسيت 41١/5". تومحرلا حتاوف .557/5 يسخرسلا لوصأ
 عمج ىلع يلحملا حرش .44 41 جاهبإلا ٠. 5 لوقعلا جهانم ٠٤١/٤. لوسلا
 رينملا بكوكلا حرش .٤١٠ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم ۲۹٦/۲ عماوجلا
 .4١7/؟ دونبلا رشن .95١ص لوحفلا داشرإ 74

 ٌدوجَو :ّوُهَو : ضنا ييو :رصتخملا يف انه بجاحلا نبا لوق دنع ضقنلا عجار )6(

 . ٩٤۱۰ص ؟مكحلا ٍفْلَخَت م م لع ىَعَذُمْلا

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو 'ىَلْؤَأ» لدب هةر أ : : يف )7(
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 لالدتسالا نم ضرتعملا نكمي لهف «ضقنلا ةروص يف ةلعلا فصو لدتسملا عنم اذإ )١(

 :بهاذم ةعبرأ هيف ؟اهدوجو ىلع
 هعابتأو 278١/8 لوصحملا يف يزارلا رخفلا :مهنم رثكألا هيلعو .نكمي ال :اهدحأ

 ليصحتلا يف يومرألا نيدلا جارسو «جاهبإلا حرشب ۱۱۳/۳ جاهنملا يف يواضيبلاك

 عفر يف يكبسلا نباو «ةهزنلا عم "58/5 ةضورلا يف ةمادق نبا هراتخاو . ٤/١
 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هححصو /21١« جاهبإلا نود ٤۳۹/٤ بجاحلا

 .نيرثكألا نع هلقنو : 8/5

 .هتاممتم نم ناكف ؛ضقنلل اقيقحت هيف نأل ؛نكمي :اهيناثو

 حدقلا هنكمأ نإف «ضقنلا نم حدقلل ىلوأ ليلد ضرتعملل نكي مل ام نكمي هنإ :اهئلاثو
 .""8/4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق ليصفتلا اذهبو .الف دوصقملا ىلإ ىضفأ وه رخآ قيرطب

 جاهنملا حرش يف اذه ىلإ تلم دقو» : 459/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 .لوألا بهذملا :يأ ها .«نيرثكألا لوق - نآلا يدنع - راتخملاو «(۱۲/۳)

 : 49/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو .ًايعرش ًامكح نكي مل ام نكمي :اهعبارو
 - ١١7/7 جاهنملا يف لاقو ««هريغل دجوي ملو - بجاحلا نبا ديري - فنصملا هاكح»

 نم ءيش ىف هتدجو ام :يزاريشلا نيدلا بطق لاقو «بجاحلا نبا هاكح اذك» *١١:

 000 .ها .«بتكلا
 ؛عماسملا فينشت حرشب ۳۳۲ - ۳۳۱/۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هكحي ملو
 فينشت يف يشكرزلا لاق .«هريغل دجوي ملو» :49/4 بجاحلا عفر يف هلوقل
 دجوي ال هنإ :رصتخملا حرش يف هلوقل فنصملا هكحي مل امنإوا ۳ عماسملا

 يف ىيحي نب دمحم ذيملت يوربلا روصنم وبأ مامإلا ركذي ملف «بجع وهو «هريغخل
 ةلأسم يف يفنحلا للع ول امك ءايعرش امكح ناك نإ :لاقف «هريغ «حرتقملا» باتك

 هليلعت ضقن اذإف «ةبانجلا ىف بجيف ؛ثبخلا نع هلسغ بجي وضع هنأب ؛ةضمضملا

 ضرتعملل سيلف «ثبخلا نم هلسغ بجي ال نيعلا نأل ؛ةلعلا فصو عنم هلف نيعلاب
 ىرخأ ةلأسم يف مالكلل عضو هنإف ؛ثبخلا نم نيعلا لسغ بوجو هيلع تبثي نأ
 يفنحلا للع اذإ امك كلذ هلف ًايقيقح أرمأ ةلعلا فصو ناك نإو ءءادتبالا نم الالدتسا

 اذإف ءةبراضملاك دقعلا سفنب هضوع كلمي الف ةعفنم ىلع دقع هنأب ؛ةرجألا ةلأسم

 هيلع ىرجو «ىهتنا ليلدلاب هتابثإ :انلق .ةعفنملا ىلع حاكنلا دورو عنم حاكنلاب ضقتنا
 نكمي يقيقحلا رمألا نأل :لاقف «همأل ديعلا قيقد نبا دج زعلا وبأ مامإلا هحراش
 بعشت ةنظم يف يهف «ةفلتخم تناك اذإ ةيعرشلا ماكحألا نم هبرقل ؛هيلع لالدتسالا

 مالك ىهتنا .«ةقيقح روصت مدع ةهج نم بلاغلا يف نوكي يقيقحلا فصولاو «نونظلا

 .يشكرزلا
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 ّلَحَم يف ٍدوُجْرَم ليلتب ِةَّلِعْلا هوجو ىَلَع ٌلِدَتْسُمْلا َّلَد ْوَلَو :اوُناق و 2 وو 0 وو ر ر ص
 رو ورو رار 22 1
 .اهدوجو عم مث « ضفتلا

 ضل نم '"”لاَقينإ هال ؛غَمْشُي ْمَل كيل ضي ةي ِضرَتْعُمْلا َلاَثَق

 يتم طا لإ تلا لاول ام رغ هقو ايت ين ىلإ لم

 EF ٌنيِرْط نک مل ات کمي یک الال ني درشل یک

 يف الإ :اًهّثِل 37 «ضفقنل ك | ّنِم ٌراَرِجَُخ الا 3 < آل :ٌراَتخ ْمْلاَو
 ٩۳ تای ه2 ا

 - ۱۱١/١ جاهبإلا .۲۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۳۹/٤. بجاحلا عفر هند

 .ينانبلا ةيشاح عم ۳٠١٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ۲۱٤/۲. ليصحتلا . ١١7

 بكوكلا حرش .77١ص لوصولا ةياغ ۳۳۲/١. عماسملا فينشت ۲۷۲/١. طيحملا رحبلا

 ۷/١. دهتجملا ةيادب 19/١. يزاريشلل بذهملا 5١/١. عئانصلا عئادب .5817/5 رينملا

 ۱ ةمادق نبال ىنغملا

 . «لاقتنا» لدب 'لقتنا» أ : يف 0(

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو ىَلْوَأ» لدب لوأ» أ : : يف )۲(

 ضقنلا ةروص يف مكحلا مدع ناك نإف .ةلعلا نع مكحلا فلخت لدتسملا عنم ول ق4رف]

 نكمتي لهف «هعنم عمس اذإو ءعمس الإو ءهعنم عمسي مل «هبهذم وأ هيلع اعمجم

 :لاوقأ ةثالث هيف ؟ مكحلا فلخت ىلع ليلدلا ةماقإ نم ضرتعملا

 .ةلعلا ضقن ققحتي هب ذإ ؛معن :اهدحأ

 ضرتعملاو .ًاضرتعم لدتسملا بالقناب ؛ةدعاقلا بلق نم هيف امل ؛ عنملا : اهيناثو

 حدقلاب ىلوأ قيرط هل نكي مل ام كلذ نم نكمتي :اهثلاثو .راظنلا رثكأ هيلعو ءًالدتسم
 .الف دوصقملا ىلإ ىضفأ رخآ قيرط هل ناك اذإ امأ كلذ نم لدتسملا مالك يف

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 4٠". "8/4 يدمآلل ماكحإلا :يف ليصفتلاب كلذ رظنا
 عمج ىلع يلحملا حرش .505/# رصتخملا نايب .4541/5 بجاحلا عفر 4/5
 بكوكلا حرش ۴۳٤/۳. عماسملا فينشت .۲۷۲/9 طيحملا رحبلا ."٠؟/؟ عماوجلا

 .77١ص لوصولا ةياغ .785/5 رينملا

 ؟ءادتبا هنم هليلد يف زارتحالا لدتسملا ىلع بجي لهف «حدقي ضقنلا نإ :ليق اذإ
 :بهاذم ىلع
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 نإ :اًضِنَأَو هني َسْيَل ضِراَعُمْلا ُهاَقِتَو ءليِلّدلا نع ليم ال

 ءمكُحْلا ضيقت "”ىَضَتْقِا ٍضِراَعُم "اب :ُهْباَوَجَو . انا ٌرَرَْحِإ نإ دراو

 دكا ِةَدَسْفَم عْفَدِل وأ هقَيٌدلا ِبْدَضَو «اَيارعْلاَ "ةع ؛ُهَفالِج أ

 ريد ءوِصيِصْخَمِب كح ماع رهاب ُليِعَتلا نا ْنإَك يطضفْل يملا لَك
 ت

 .َمْدَقَن اَمَك عاملا

 ءرصتخملا يف انهو 2145ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا رايتخا وهو .بجي ال :اهدحأ د

 يف الإ كلذ سيلو ءطقف ليلدلا ركذب بلاطم لدتسملا نأل ؛نيرثكألل يدنهلا هازعو

 رئاس يف امك بجي ملف ؛ضراعملا عفد لبق نمف عناملا يفن امأو ءهتمكح وأ فصولا

 .ضراعملا

 ءطقف فصولا اذه سيلو ءمكحلل فرعملاب بلاطم هنأل ؛ًاقلطم بجي : يناشلاو

 عم "4/5 ةضورلا يف ةمادق نبا هراتخا ام وهو .عناملا مدع عم وه لب

 حرش يف راجنلا نباو .501/6 ةضورلا رصتخم ىلع هحرش يف يفوطلاو «ةهزنلا

 قفوملاو ««حضاولا» يف ليقع نبا هراتخا» :لاق ثيح .4 رينملا بكوكلا

 مظعم نع هركذو «يدادغبلا دمحم وبأو ««هرصتخما يف يفوطلاو ««ةضورلا» يف

 فينشت حرشب "8/6 عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هراتخاو :«نييلدجلا

 لزنم رهتشملاف الإو ءارهتشم نوكي ال نأ :وهو «نسح ديقب هديق هنكل « عماسملا

 .هب حيرصتلل ةجاح الف «روكذملا ةلزنم

 .ايارعلاك ةدعاقلا نم ةانثتسملا روصلا يف الإ بجي :ثلاثلاو

 بجاحلا نبال ىهتنملا ۳۴۳۸/٤ - 4٠0". يدمآلل ماكحإلا :يف ليصفتلاب كلذ رظناو

 ١"5. ص ةدوسملا .501/# ةضورلا رصتخم حرش .5514/7 ةهزنلا عم ةضورلا .195١ص

 دضعلا حرش .505/# رصتخملا نايب .441/4 بجاحلا عفر .١؟/ص لوصولا ةياغ

 رحبلا ."6/# عماسملا فينشت ۲۹۲/٤. رينملا بكوكلا حرش .۲۹۸/۲ رصتخملا ىلع

 1 .؟9/5/© طيحملا

 )١( «نايبب» لدب «نايب» أ :يف . ۰

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو. .«ىضتقا» لدب «اضتقا» أ :يف (۲)

 تسيلو ««ةحلصمل» خسنلا ضعب يفو» : 1 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۳)

 نايب يفو «خسنلا رئاس يف ةتباث يهو ««اضيأ هجو اهل الو فنصملا لصأ يف

 .اهتبثأ اذلو ؛۲۹۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٠٠٠/۴ رصتخملا

 دحأل اهَراَمِث اهُبحاص بهي يتلا لخنلا :ةّيِرَع عمج «نيعلا حتفب :اَياَرَعْلا (4)

 .نيجاتحملا
= 
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 . ٍضْقئلاَك هيف ا ىغا ضقت وهو :رنكلا -
 ٍةَصَراَعْمَك «ٌلِقَتْسُم اّمِإ :رخآ ىتْعَمِب :ٍلضألا يف ُةَضَراَعُمْلا -

 . 9ٍتوُقْلا وأ کب مطل

 : ُراَتُحُمْلاَو . حِراَجْلاِ ِناَودْعْلا ِدْمَعْلا ٍلْنَمْلا ةَ 7 َةَضَراَعَمك < قس م ِرْيَغ وأ

 . لوب

 سيل هلع *ىَعّدُملا ّنأل ؛ْمُكَحَتلا عيتْمَي ْمَل ةَلوُبْفَم نكت مَل ول :انل

 رمتلا نم هردقب بطُولا نم هتلخن ىلع ام رخآ نم لجر يرتشي نأ :ايارعلا عيبو =
 .ابطر هّلهأ ُهّلُكأل ؛انيمخت

 أطوملا ىلع يناقرزلا حرش ۳۹٠/٤. يرابلا حتف .055ص بغارلا تادرفم :رظنا
 .۸٠۳ص ءاهقفلا ةغل مجعم ۳. 

 لوخنملا ٤٠٥/١. دمتعملا .٤1ص عمللا :يف رسكلا ىلع نييلوصألا مالك رظنا )١(
 ماكحإلا . ١١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا ٠٥۹/۰. يزارلل لوصحملا 4٠١. ص
 حرش ۴۷١/١. ةهزنلا عم ةضورلا /51١. ةضورلا رصتخم حرش ."150/4 يدمآلل
 ةدوسملا /5١7. رصتخملا نايب .455/4 بجاحلا عفر .۲۹۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 ةيشاح عم ۳٠٤/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١55/5. ريرحتلا ريسيت .455ص
 .198١ص لوحفلا داشرإ .؟87/4 رينملا بكوكلا حرش .199١ص يلعبلا رصتخم .ينانبلا
 ۲٠۹/۲. دونبلا رشن

 نبال ىهتنملا ."41/4 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظنا (؟)
 حرش .۲۱۳/۳ رصتخملا نايب .445/4 بجاحلا بجاحلا عفر .1996١ص بجاحلا
 ةضورلا رصتخم حرش .*94/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .؟5/١7 رصتخملا ىلع دضعلا

A۳٤۷/١. تومحرلا حتاوف .544/4 ريئملا بكوكلا حرش .١454ص ةدوسملا  
 ٠١. 4ص لوحفلا داشرإ .۷٥٠ص ىلعبلا رصتخم

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«توقلا» لدب يتلا | :ىف :يف (۳)

 ء٦۱۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠۴٤٠/١ ماكحإلا يف يدمالا هراتخا ام وهو (5)
 .رصتخملا يف انهو

 .نيتلعب ليلعتلا عنم ىلع هدر ىنب اهّدر نمو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۱۴/۳ رصتخملا نايب .4/"44 بجاحلا عفر :رظناو
 .5948/4 رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ىعدملا» لدب «اعدملا» ش :يف (5)
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 حجر ْنِإَف َةَضِراَعُمْلا فص ْنِم " ٍلالفيشالا وأ "!يئْرجْلاب ىَلؤَأب

 ءماكخألا ُءاَمَيْنِإ ّلضألا ناب ؛ ضروغ لش ْوَلَو اللا ْعَنَم هع ٍةَعِسْوَّتلاِب

 ْتَناَك ِةَباَحَّصلا َتِحاَبَم [/۷۸1 / أ َتَبَن املك :اًضْيَأَو .اَعَم اَمِهِراَبِتْعاِبَو

 .اًقْرَكَو اَعْمَج
 اَمَك لطب ٌمَكَحَت :اَلُ .دّدَعَتلا ُمِرْلَتْسَي ٍةَبَسائُمْلاِب "” اَمُهُنالْفَتْسِإ :اوُناَق

 .اًمِلاَع اًبيِرَق ىّطْعأ وَ
(f) 

 . مزل َحَّرَص نإ :اَهْنِلاَ ٠ عشا نع فضولا ينل اني مدل ىفَو

 َحَّرَص نق «ليِلَدلا ُهَعَم ضني آل امي ىَنَأ ْدَقَف حرص مل اذ هنأ : ال

 .َحَّرَص اَمِب ُءاَقَوْلا ُهَمِزَل

 للا مدع ؛مكُحْا يَ همت ُهَلِصاَح َّنأل ؛ لْصَأ ىلإ جات آل ُراَمْخُمْلاَو

 ٌتاَوَجَو .ُهَلْصَأ ٌلِدَعْمُمْلا ُلْضَأَ :اًضِيَأَو ءَكِلَذب ٍليِلّْتلا ِنَع ٌلِدَعْسُمْلا د ص وأ

- 

 كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم ىف ٌترشأ دقو .«ةيئزجلا» لدب «ةيءزجلا» ش ءأ :ىف )١(
 .اهيلع ٌثهبنف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع ْثَيُك تاملك

 .«لالقتسالا» لدب «لالقتسالاب» أ :يف (؟)
 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«امهلالقتسا» لدب «اهلالقتسا» ش ءأ :يف (۳)

 .١77/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .717/# رصتخملا نايب_ 84

 فصولا يفن نايب ضرتعملا مزلي له هنأ وهو «ةضراعملا لوبق ىلع عرفتي ثحب اذه (6)

 :بهاذم ةثالث ىلع هيف اوفلتخا ؟ عرفلا نع لصألا يف هب ضراع يذلا

 مل اذإو «عرفلا يف ةلعلا فتنت مل هالول ذإ ؛هب ليلعتلا ىوعد هعفنتل ؛موزللا :اهدحأ

 .لدتسملا بولطم لصحو «هيف مكحلا تبث ءعرفلا يف ةلعلا فتنت

 درجمب لصحي ردقلا اذهو «ةلع لدتسملا هاعدا ام مده هضرغ نأل ؛همزلي ال :اهيناثو

 .ةلبانحلا نم ريرحتلا بحاص هعبتو ءحلفم نبا رايتخا وهو .هئادبإ

 كلذو «يفنلا ضرتعملا مزل «عرفلاو لصألا نيب قرفلاب ضرتعملا حرص نإ :اهثلاثو
 نيبو هنيب قرفلا دوجول ؛عرفلا يف مكحلا توبث تركذ امم مزلي ال :لاق ول امك
 .بجاحلا نبا رايتخا وهو .الف الإو «لصألا

 رصتخملا ؛ نايب .۲۷۲/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .445/4 بجاحلا عفر :رظناو

 ۲۹٦/٤. رينملا بكوكلا حرش .۴
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 اًنِبْتُم َناَك ' ٍريِئَأَتب ٍةَبَلاَطُمْلا وأ ِفْصَوْلا ٍدوُجُو عم ام َةَضَراَعُمْلا

 عْنَم وأ طاف مَّدَع ذأ ىْئاَمَحِب أ رْبَسلاِب آل “کلا وأ «ةَبَساَُمْلاب

 - هَركملا لم . علا يف ' "”ٍضراَعُم مَع ا نايب وَ «ةهطابضن منا وأ وِروُهُظ

 هاَركِإلا مدع هنأ ٌُبيِجُيَف a) ةَيِعاَوَطلاب ضَرَتْعَيَف . لَم اجب 6 راَمْخَمْلا ىَلَع

 ني زأ «ىّعْلُم ُهَنْوَك نبي وأ ءٌدْدَط َكِلَذَو ءمكحْلا ٌضيِقَن ءبِساَتُمْلا
- 

 إ
 ا

 َماَعّطلا اوُعيِبَت آل :ُلْئِم .َعاَمْجِإ وأ ءرِهاظب ٍةَروُص يف ُهاَدَع ام َكالْفِتْسِإ
 0 ُهَئيِد لد دب نمو : ٌلْثِمَو “ليكل ٍموُعْطَمْلا َةَضَراَعُم يف < اب

 ns ِناَميإلا َدْعَب رفا ليلا ٍةَضَراَعُم يف وفا

 .«نإ» لدب «نإو»أ :ىف ١(

 .أ :نم ةطقاس «هبشلا وأ» ةظفل (؟)

 .«ضراعم» لدب «ةضراعم» أ :يف (۳)

 .«ةيعاوطلاب» لدب «ةيعوطلاب» أ :ىف (4)

 وأ» :نتملا خسن يفواا : 7/7/5 دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف يتازاتفتلا لاق (٥)

 .«باوصلا وهو «نيحراشلا روهمج هيلعو «باوجلا نم رخآ هجو نأ ىلع «نيبت
 .هأ

 لصألا ىلع عجرت ال نأ :اهنمو» :هلوق دنع «ةلعلا طورش يف هجيرخت قبس (5)
 . ۱۰۹۳ص (..لاطبإلاب

 .«ليكلا» لدب «ليكملاب» أ :ىف (۷)

 «سابع ّنبا كلذ غلبف «مهقرحأف ةقدانزب هنع هللا يضر يلع يتأ» :لاق ةمركع نع (۸)
 ««هللا باذعب اوبذعت ال» : لاق يب هللا لوسر يهنل ؛مهقّرحأ مل انأ تنك ول :لاقف

 .««هولتقاف هنيد لدب نم» :كك هللا لوسر لوقل ؛مهتلتقلو
 مكح (؟) باب «مهلاتقو نيدناعملاو «نيدترملا ةباتتسا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 .60/8 مهتباتتساو «ةدترملاو دترملا

 .؟1/5 هللا باذعب بع ال )۱٤۹( باب ءداهجلا باتك يفو

 )98١#4( ثيدح ءدترا نميف مكحلا باب .دودحلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

0/5 

 .094/4 )١588( ثيدح «دترملا يف ءاج ام باب ءدودحلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 فارشألا ةفحت يفو «عوبطملا يف اذك «نسح حيحص ثيدح اذه» :ىسيع وبأ لاقو
 .«حيحص نسح» :يذمرتلا لوق ٠١94/7 يزملا ظفاحلل
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 2 r )١( o ل
 ٍَلِع ٍذاَوْجِل ؛ُهنوُد ٍةَروُص يف مكُحْلا ت ُتاَِْإ يكي آلَ . ميوعتلل ضرع ري

 ُءاَعْلإلا َدَسَف .ىقلأ ام فاش ˆ َدَحآ اًْنَأ ینا ْؤَل َكِلَدِلَو ؛ ””ىّرْخأ

 ؛لِقاَع ملص نم ناما : :ٌلْئِم .«©اَمِهِيَلْصَأ ِدّدَعَتِل ؛ ؛عضَولا َدّدعَت : : سر

 ؛ةّيرحلاب ضرَتْعَيَف "”ِناَميِإلا َحِلاَصَم ٍراَهظإل ؛ِناَتَسظَم اَمُهّنأل ؛رحْلاَك ّحِصَيَف
 هع و

 يف هَل نوُدأَمْلاب [ب/۷۸1 / اًهيِغْلُيَ .َلَمكَأ ٌنوُكَيَف .رظَّنلِل غاَرَمْلا ُةَنِظَم آى

 نبا هجرخأو ٠١. 5/9 دترملا يف مكحلا باب «مدلا ميرحت باتك يف يئاسنلا هجرخأو =

 ۸٤4۸/۲. (؟878) ثيدح «هنید نع دترملا باب «دودحلا باتك يف هجام

 .۳۲۲ #3747 ۰۲۸۲/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 .«ضّرعتما لدب «ضرتعم» أ :يف (1)
 ؛فصولا نود ةروص يف مكحلا لدتسملا تابثإ فصولا لالقتسا يف يفكي :ليقو (۲)

 يف يسدقملا ةمادق نبا هركذ .هنع ضراعملا زجع هيلع لديو «هريغ مدع لصألا نأل
 5/*٠0". رينملا بكوكلا حرش رظناو .ةهزنلا عم ۳۸١/۲ ةضورلا

 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ىدبأ» لدب «ادبأ» ش ءأ : يف )۳

 .«فلخي» لدب «فلاخي» ش :يف (54)

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«امهيلصأ لدب «اهلصأ» ش «أ :يف (5)

515 . 

 3 : خسنلا ضعب يفوا : ۲۷۳/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 .ها «رهاظ وهو «ةلعلا لصأ : يأ «امهيلصأ

 لصأ :يأ .ها .«امهلصأ ددعتلا» :777/؟ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاقو

 .ض رتعملا لصأو «لدتسملا

 ٠٠٤/٤. رينملا بكوكلا حرش :رظنا

 :يأ .هاهلصأ ددعتل ؛عضولا ددعت»» : ٤٥١/١ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 هضوع يغلأ املف «فصولا دروأ ضرتعملا نأل ؛نيلصأب تددعت اهنأل ؛ةلعلا يلصأ

 يف ريمضلا لعجاف تئش نإو «ديق عم يأ «عضو ىلع امهنم لكب اللعم راصو «رخآب
 امهو ؛ نيرمأب تددعت اهنأل ؛ةضراعملا لصأ ددعتل ؛ةضراعملا ىلع ادئاع اهلصأ

 .ها .«امهدروأ ناذللا نافصولا

 ام ىلع امهنم دحاو لك ريمض ِدْوَعِل ؛ناتزئاج  اهلصأو ءامهيلصأ  ناتظفللاف «هيلعو

 .هبساني
 .ش :نم ةطقاس «نامأ» ةظفل (1)

 .«ناميإلا» لدب «نامألا» ش :يف (۷)
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 لولا ة5 لا يف شرا و امك ٠ ا نت ع رتل اتش عضب
 ناجح يِفْكَي لَو ٍِنْيَدَيلا ٍعوطْقَمْلا اًهيِغْلُيَف ءٍِلاَمِقْلا ىَلَع مادقإلا ةَكِظَم

 . ۵لا ُءيجيف 3 يزل ٍلاَمِيْحال ؟اًيدَعَتُم هوك الو ٠ يعمل

 املا ِةَدِّل ؛لُوصألا ٍدَّدَعَت ُراَوَج : ٌحيِحّصلاَو

 د
“e 

 4 نظل
 ت

 قفاوملا وه هتبثأ امو .«هنإف» لدب ٤٥١/١ بجاحلا عفر يف امك ؛اهنإف» لصألا :يف )١(
 ؛باوصلا وهو .777/6 رصتخملا نايبو 2777/5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امل
 .نذإلا ىلع ًادئاع «هنإف» يف ريمضلا اولعج نيحراشلا نأل
 بجاحلا عفر ٠ .؟577/# رصتخملا نايب ةففنذ تملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

0/5 . 

 .ىنعملا هعم ميقتسي ال خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . , «ٍلذّبِل» لدب «ِلَدَبْلا» ش :يف (0) 0

 . «فعضب» لدب «فعضلا أ : يف - (۳)

 ًاباوج اَّمّهْرُث ناهجو ناذه» ۲۷٤/١: رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا لاق - ()
 .نايفكي الو «ةضراعملل

 نم هّننَيع ام :ةضراعملا باوج يف لدتسملا لوقي نأ وهو «نيعملا ناحجر :لوألا
 ردقلا اذهو .حيجرتلا هوجو نم اهجو رهظُي مث «هب ٌتضراع ام ىلع حجار فصولا

 ؛ةضراعملا فصو لالقتسا نم ىلوأ هفصو لالقتسا نأ ىلع لدي امنإ هنأل ؛ فاك ريغ
 يف دعب الو «قاب ةيئزجلا لامتحا نکل .حجارلا دوجو عم حوجرملاب لَّلَعُي ال ذإ
 ٍ .مكحتلا ءيجيف ؛ ؛ ضعب ىلع ءازجألا ضعب حجّرت
 ؛ةضراعملا باوج يف فاك ريغ ارصاق رخآلاو ءايدعتم لدتسملا هّنّيع ام نوک : يناثلا
 .مكحتلا ءيجيف ؛ كلذب حيجرتلا هعجرم ذإ

 يف عاستالا بجوي هرابتعا ناب ؛ٌةيدعتملا تحُجُر نإ هنإف «حيجرتلا يف نأشلاو اذه
 ةقفاوم اهنأب ؛ٌةرصاقلا تحجُر «ةرصاقلا فالخب ءاهرابتعا ىلع قفتم اهنأبو ماكحألا
 ةءاربلا ليلد) اعم نيليلدلل لامعإ اهرابتعا نأبو «ماكحألا ٌمدع لصألا ذإ ؛لصألل
 .ها .«اهئاغلإ فالخب (ةرصاقلا ليلدو «ةيلصألا

 ٠4/4". رينملا بكوكلا حرش .؟76/# رصتخملا نایب .5617/4 بجاحلا عفر :رظناو
 لصأ نأ امكو ءددعتلاب ىوقي نظلا نأل ؛ ؛حيحصلا ىلع لدتسملا لوصأ ددعت زوجي (5)

 عم عيرشتلا هنم مرلي هنأب ؛التعم هعنم نمل افالخ «ةدوصقم ًاضيأ هتوقف ءدوصقم نظلا

 .دحاوب دوصقملا لوصح
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 عيِمَجْلا ىَلَعَو .“'ايآلؤَق ٍدِحاَو لضَأ ىَلَع ٍةَضَراَعُمْلا ِراَصِيإ ٍِزاَوَج يفو
 "ِنالْوَق ٍدِحاَو لضأ ىَلَع لِوَتْسُمْلا راضي ِزاَوَج یف . .٠ وو 2 0 م 0 ۶ 4 4

 . مد : 9ُبيكّتلا - 5

0 
 ١ 8 س o هر ->

1 
 مح ل =

 رصتخملا نايب ۲۷٤/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .407/4 بجاحلا عفر :رظنا =

 1١١/4". رينملا بكوكلا حرش . .۴

 ةضراعملا يف ضرتعملا راصتقا زاوج يف اوفلتخا «لدتسملا لوصأ ددعت زاوج ىلعو )١(

 - :نيلوق ىلع ةددعتم لدتسملا لوصأ تناك اذإ دحاو لصأ ىلع لصألا ىف
 قرف اذإف. ءلوصألا عيمجب عرفلا قاحلإ دصق لدتسملا نأل ؛زاوجلا :لوألا لوقلا

 .لدتسملا ضرغ لاطبإ نم هدوصقم مت دقف «ءلوصألا نم لصأو عرفلا نيب ضرتعملا
 هيف ضراعي مل ام ىقبي ءاهضعب يف ضراع اذإ هنأل ؛زاوجلا مدع :يناثلا لوقلا

 .هب لصحي لدتسملا دصقو ءاحيحض

 ةيشاح عم ۲۷٤/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .404 40/4 بجاحلا عفر :رظنا

 1١/4". رينملا بكوكلا حرش .777/6 رصتخملا نایب .دعسلا

 راصتقا زاوج يف اوفلتخا دقف «لوصألا عيمج يف ةضراغملا بوجو ريدقت ىلعو (۲)

 :نيلوق ىلع ةضراعملا باوج يف دحاو لصأ ىلع لدتسملا

 .هب لدتسملا دوصقم لصحي هنأل ؛زاوجلا :لوألا لوقلا
 ضررع اذإف «لوصألا لك ىلع سايقلا ةحص مزتلا لدتسملا نأل ؛عنملا :يناثلا لوقلا

 ۰ .عيمجلا نع باوجلا بجي «عيمجلا يف

 ةيشاح عم ۲۷٤/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤٥٤. 408/4 بجاحلا عفر :رظنا

 1١/4". رينملا بكوكلا حرش .۲۲۹/۳ رصتخملا نایب .دعسلا

 .مصخلا بهذم فالتخا نم بكرملا سايقلا ىلع هدورول ؛كلذب يمس .بيكرتلا لاؤس :يأ (۳)

 ۳٤۷/٤. يدمآلل ماكحإلا ۸٠١/١. ناهربلا :يف بيكرتلا ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 .778/1؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .777/رصتخملا نايب .454/4 بجاحلا عفر

 .169١ص يلعبلا رصتخم .66817/# ةضورلا رصتخم حرش ۴۹٤/۲. ةهزنلا عم ةضورلا

 .98١5ص لوحفلا داشرإ ."1/5 رينملا بكوكلا حرش

 وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .هدقو» ةدايزب .«مدقت» لدب 'مدقت دق و» لصألا :يف (4)

 ىلع دضعلا حرشو 2777/6 رصتخملا نايبو 0404/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا

 ۲۷٤/۲. رصتخملا

 .«..ٍبّكَرُم سايق اذ َنوُكيألأ :اهْنِمَو » : هلوق دنع لصألا مكح طورش يف باوجلاو لاؤسلا مدقت
 )٥( «هيف فلتخم عرف ىلإ يدؤت يتلع :لدتسملل لوقي مث «لصألا يف ضراعي نأ :يهو =
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 ةَريِغَّصلا ركيلاك اَهُراَبْجِإ َراَجَف ركب : غلاب ركبلا ٍراَبْجِإ يف اَهُليِثْمَت “و

 يف ٍةَضَراَعُمْلا ىَلِإ هب ٌعِجْرَي «ةَريِغَّصلا بتلا ىلإ "اوي عبو ِرْعّصلاب ضَراَعيَ
 . لضألا

 نوُدَأَمْلاَك ِهِلُهَأ ْنِم َرَدَص ٌناَمأ :ُلْئِم : عزل يف و ٍهِدوُجُو علم 2
 .ةكلهألا ممي

 . لضألا يف هعنم باوك ةيلْهَألا ماَنَع ام ٍدوجَو “نايب : ُةَباَوَجَو
 ت

 ؛ ُهُناِبْنِ ِهْيَلَعَف ؛ عّدُم َلِدَتُْمْلا 5 يربرفت نم لالا نم : ُحيِحَّصلاَو
 0 لَ
 ما ا

 .ىرخألا نم ىلوأ امهادحإ سيلف «هيف فلتخم عرف ىلإ يدؤت كتلع نأ امك =

 ۳٤۷/٤. يدمآلل ماكحإلا ."١/؟ ناهربلا :يف ةيدعتلا ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 ىلع دضعلا حرش .۲۲۷/۳ رصتخملا نايب .404/5 بجاحلا عفر .84١ص ىهتنملا
 ."154/4 رينملا بكوكلا حرش .86ص يناجرجلل تافيرعتلا 06 - ۲۷٤/۲ رصتخملا
 3١. ٤ص لوحفلا داشرإ

 .ش :نم طقاس «و» فرح )1١(

 .ش :نم طقاس «يف» فرح (۲)

 .(هيدعُيوا لدب «هیدعتبو» أ :يف (۳)
 .عرفلا يف ةلع لدتسملا هلعج يذلا فصولا دوجو عنم :يأ )٤(

 يف جاهنملا .4//547 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 رصتخملا نايب .458/5 بجاحلا عفر .198١ص ىهتنملا .6١1١ص جاجحلا بيترت

Aحرش ۴٠٤/۲. ةهزنلا عم ةضورلا ۴۷١/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .  
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .167ص يلعبلا رصتخم ٤۸١/١. ةضورلا رصتخم
 7-3 رينملا بكوكلا حرش ۴٠٠/١. تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ۲
 ةفيضنف 5 رشن .60١5ص لوحفلا داشرإ

 . «نايبب» لدب «نايب» ش :يف (6)

 - «لئاسلا عنم : :حيحصلاو» : ةهد/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق - (6)

 9 : فول دوجو مدع ىلإ الصوت ؛ةيلهألا ينعي «ةيئزجلا هريرقت نم - ضرتعملا

 رشتني الثل ؛هتابثإ هيلعف .هاعدا ام تابثإ هتفيظوف ءاهدوجو عدم لدتسملا نأل ؛عرفلا
 .تابثإلا بوجول ؛ةدحاو ةلع اهنأ هرهاظو .فنصملا طخب اذك .لادجلا
 -رهظي يذلاو ««رشتني هنألو ءهتابثإ هيلعف عدم لدتسملا نأل» :(98١ص) ىهتنملا يفو

 ها/ ١١



 ه8 0

 . '"”ةلعلا ِتاَبْنِ
 ۳ وا مے تتهم تار 2 وے و

 . "0ةرظاَتُمْلا ٌةَدِئاَف لتحت الكل ؛ ُهلوُبَف :راَتخُمْلاَو
2 

 ضَرَتْعُي اَمِب :ُهَباَوَجَو .ُمْدَهْلا :َّدْضَمْلا دأب درو .رظاتتلا ُبْلَك هيف :اولاق
 . ر

 ت
 9 نإ ص

 .لِدَتْسَمْلا ىلع هب

(0) 

 قف

 فيفإ

 ." دوصقملا وهو ءلَمَعْلا نعيم ٍ؛اًضُيَأ حيجْرَتلا لوُبق : َراَثْحَملاَو () ووا رور كرر ورک 40 مالا 2 AL عام

 ءراشتنالا هتابثإ نم ضرتعملا عنم ةلعو «هؤاعدا لدتسملا ىلع هتابثإ بوجو ةلع نأ

 .هأ .«نيفلتخم نيمكحل ناتلع امهف

 .«فصولا نم تركذ ام :لوقي نأب ؛هيف مكحلا ضيقن يضتقي امب عرفلا يف ةضراعملا

 فقوتيف ءهضيقن يضتقي رخآ فصو يدنعف «عرفلا يف مكحلا ٌتوبث ىضتقا نإو

 تبثي عماجب لصأ ىلع اهئانب نم دب الو .تقلطأ اذإ «ةضراعملا»ب ٌٌينعملا وهو «كليلد

 تابثإ قرط وحن ىلع كلاسملا نم ءاشي امب هتيلع تابثإ ىف لالدتسالا هلو «هتيلع
 .ناتفيظولا بلقنتف ؛اضرتعم لدتسملاو ءالدتسم وه ريصيف «ةلعلا لدتسملا
 ماكحإلا .اهدعب امف 580/7 ناهربلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 بجاحل عفر .١١5ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا .98١ص ىهتنملا ۳٤۸/٤. يدمآلل
 رصتخم حرش .؟اله/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟5؟9/# رصتخملا نايب ع٤۴

 ريسيت ٤٤١. - ٤٤٤ص ةدوسملا .۲۸۲ - ۲۸۱/۲ ةهزنلا عم ةضورلا .544/# ةضورلا
 داشرإ ."14/4 رينملا بكوكلا حرش 8١/5". تومحرلا حتاوف .168/4 ريرحتلا
 3١. 8ص لوحفلا

 :نيلوق ىلع حداقلا اذه لوبق يف َفِلُتخاَو
 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو «نيرثكألاو ةلبانحلا لوق وهو .لبقي :لوألا لوقلا

 ال هنأل ؛مكحلا توبث وهو «ةرظانملا ةدئاف لتخت الثل ؛رصتخملا يف انهو 1944 ص
 ٍ .ضراعملا مدع مّلْعُي ملام ءليلدلا درجمب ققحتي
 .سكعلابو الدتسم ضرتعملا ريصي ذإ ؛رظانتلا بلق هيف هنأل ؛لبقي ال :يناثلا لوقلا

 بيترت يف جاهنملا .98١ص ىهتنملا ٤۸/٤". يدمآلل ماكحإلا .580/؟ ناهربلا : رظناو

 ىلع دضعلا حرش .۲۲۹/۳ رصتخملا نايب .4028/4 بجاحل عفر .١١٠ص جاجحلا

 .۲۸۲ ۔ ۲۸۱/۲ ةهزنلا عم ةضورلا .544/# ةضورلا رصتخم حرش .؟1/8/؟ رصتخملا

 حرش 8١/5". تومحرلا حتاوف ٠١۸/٤. ريرحتلا ريسيت ٤٤١. - ١٤٤ص ةدوسملا

 .4١7ص لوحفلا داشرإ ١8/4". رينملا بكوكلا

 :نيلوق ىلع ضرتعملا هركذ ام ىلع لدتسملا هركذ ام حيجرت يف اوفلتخا

 م١١4



 هلع ٌجِراَخ هلال ؛ليِلَّدلا يف حيجزَتلا ىلإ ُءاَميإلا ُبِجَي آل : ُراَثْخُمْلاَو

 , م هن ل آل ءاهعفَدِل ؛َةَضَراَعُمْلا دورو عبارت نم هيلع لَمْ ]4[ / فور

 ت

 ىَلَع اّعَم اَمهْيَلِإَو ٠ ِدََصَراَعُمْلا ىَدحِإ ىلإ ٌعِجاَر ّوُهَو و : '9ُقْوَمْلا -

 e ع

 ةلبانحلا لاق هبو .حيجرتلا هوجو نم ناك هجو يأب امهدحأ | حجرت لبقي :لوألا لوقلا =

 امهدحأ ايق حّجرَت اذإ هنأل ؛ةيعفاشلا رثكأ ١ مزج هبو ٠ رصتخملا ىف انهو ۱۹۹ص

 .هب لمعلا بجو

 الو aS امهب لصاحلا نظلا يواست نأل ؛ حيجرتلا لبقي ال : يناثلا لوقلا

 وهو «هب لمعلا نيعتيف ؛كلذب ملعلا عانتمال ؛ٌةضراعملا لصحت مل الإو «كلذ طرتشي

 .دوصقملا

 نايب .4286/5 بجاحل عفر .۱۹۸ص ىهتنملا ۳٤۸/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۳ دضعلا حرش .۲۲۹/۳ رصتخملا

 . ٤/4

 مأ لالدتسالا دنع حيجرتلا ىلإ ءاميإلا لدتسملا ىلع بجي له هنأ يف اوفلتخا دقو )١(

 1 :نيلوق ىلع ؟ال
 ُفقوتو «ليلدلا نع جراخ هضراعي ام ىلع حيجرتلا نأل ؛بجي ال :لوألا لوقلا
 لصح اذإ لب ءاقلطم ال هل طرش لب ليدل اءزج سل حيجرتلا ىلع لمعت
 يف انهو ۰۱۹۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا راتخم وهو .هعفد ىلإ ج جيتحاو «ضراعملا

 .حيحصلاب 7١/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هفصوو ءرصتخملا
 مل «هركذي مل ولف «ليلدلا نم ناكف هيلع ليلدلاب لمعلا فقوتل ؛بجي :يناثلا لوقلا
 .هضعبل لب ءالَّوأ ليلدلل اركاذ نكي
 نايب .408/4 بجاحل عفر .198١ص ىهتنملا 4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲ دضعلا حرش .۲۲۹/۳ رصتخملا
| 

 يف امإو «لصألا يف امإ نيتضراعملا ىدحإ ىلإ عجار وهو «عرفلاو لصألا نيب قرفلا (0
 ٍةلعب لصألا ةلع ةضراعم وه امنإ :ليقو .مهضعبل لق ىلع اعم امهيلإ وأ « عرفلا
 .طقف عرفلا يف ةمودعم

 لوصحملا .417ص لوخنملا 1۹۲/١. ناهربلا :يف عرفلا نع نييلوصألا مالك :رظنا
 ."717/؟ لوصألا ىلإ لوصولا .؟١ ١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا ۲۷٠/١. يزارلل
 =لوصفلا حيقنت حرش .199١ص بجاحلا نبال ىهتنملا ۳٤۹/٤. يدمآلل ماكحإلا
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 قَداَهَّشلاب اوُبّيَسَت :ٌُلْكِم : "عملا ٍلضألا يف ِطباَضلا فالتخإ - ١

 يِفَو افشل : عْرَمْل يف طباَّضلا :ُلاَقْيَف . هِركُمْلاَك ءُصاَصِقْلا بَجَوَف
 مَحَتَي الق .ُءاَرْكإلا :لضألا

 ٠ خجنأ زأ هلم أم َعرَمْلا يف ذ "اةَءاَضفإ َّنَأب وأ ءاَفْرُع طولا بسلا نِ

 الط ؛ٍلْنَقْلا ىَلَع ٍءاَيِلْوَألا َتاَعِْنإ َّنِإَ ءناَوَبَحْلِل َيِرْغُمْلا ُهُلْضَأ ناك ْوَل اَمَك
 لإ
2 

َ 

 ومْلِع ِمَدَعَو (هَتَرْمَل بسب |P َرغإلاب ي ِناَوّيَحْلا ِثاَعِبْنِإ نِي ُبَلْغَأ يّمَمَّتلِل
ta ت 

1 
 هيف اكَرَتْش 3 ام : َعِماججلا نأ : ُهَباَوَجَو . يِراَسَّلا قَّقَحَتي

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۳٠/١. رصتخملا نايب .487/4 بجاحلا عفر .0١4"ص =

 داشرإ ۳۲٠/٤. رينملا بكوكلا حرش .١44ص ةدوسملا ۱٤٤/۳. جاهبإلا 74

 ۲۲٤/۲. دونبلا رشن .۲۰۱ص لوحفلا

 عرفلاو لصألا يف ةمكحلا نوكت نأب ؛عرفلاو لصألا يف طباضلا فالتخا )١(

 يف ةمكحلل طباضلا فصولل افلاخم لصألا يف ةمكحلل طباضلا فصولاو «ةدحتم

 .عرفلا

 ىهتنملا ."44/4 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۳۲/١. رصتخملا نايب .5598/4 بجاحلا عفر .۱۹۹ص

 بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۳۳٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ..۲

 ۴٠۲ص لوحفلا داشرإ .۸۷/۳ عماسملا فينشت ۲٤/٤. رينملا

 هنوك يف ًافالخ رصتخملا يف انهو ء۱۹4ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا خيشلا كحي مل

 «نيلوق هلوبق يف 'حرتقملا» حرش يف (ه 5١7 ت) نيدلا يقت زعلا وبأ ىكحو ءاحداق

 سايقلا يف ربتعملا نأ وهو «دحاو ءيش ىلع ينبني هيف مالكلا رادمو» :لاق ثيح

 ؟ فاك عماجلا دوجو ٌّظ وأ ‹ عماجلاب عطقلا

 رّوصتي ال ذإ ءاهيف سايقلا عنم ٌعطقلا ربتعا نمف .بابسألا يف سايقلا كلذ ىلع ينبنيو

 مكح تبثي رابتعاب نيفصولا نيب عماج ققحتي الف «نيتحلصملا يواستب عطقلا ةداع

 يواست زوجي ذإ ؛كلذ ححص نظلاب ىفتكا نمو .امهنم دحاو لكب ةيببسلا

 رينملا بكوكلا حرش نع القن ها . «سايقلا عنمي الو ‹عماجلا ققحتيف «نيتحلصملا

 FAN عماسملا فينشتو *4

 دعاوق هتفلاخمل ؛خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«هءاضفإ» لدب «هئاضفإلا أ :يف (0)

 .ءالمإلا

 . «هءاضفإ» لدب «هاضفإ) ش :يفو
 .«ءارغإلاب». لدب «ءارغإلل» أ :يف (۳)
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 سامي امك «ٍلضأَر عر فالحل ُهَنِإَف ؛ بتلا ”يَلضأ ل فالَتْخِإ ٌدُضَي الف
 .ثزإلا علم يف “رتل ىَلَع ٍضيِرَمْلا ٍقالَط يف ُتزإلا

 ُتْواَقَّتلا َيِفْلَأ اَمَك ٠ ءسْمَتلا ٍظْفِحِل ؛ لَم اًمهيِف َتْواَتلا أ ُديُِي آلَ

 . خلا ُماَعْلِإ ملال ِءاَعْلِإ ْنِم ْمَرْلَي ْمَل هلا ِةَبَقَل مطَقَو منال عطَق سب

 2 يف اجر جلذأ : © 9ةكعفاَّملا ٍلْوَمَك : *ةحلضمْلا سنج فالتخا - ۲

 ا هك 8

 : عْوَمْلا ُةَمْكِح :ُلاَقْيَق .“ينارلاك َدَحْيَف ِءاَعْرَش مرم ءاَعْبَط "'ىَهَتْشُم جز

 .(الف» لدب «الو» 99١ص ىهتنملا يف كلف

 «ببستلا يلصأ نأ ؛ خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو . «يلصأ» لدب «لصأ» : يف )۲(

 رصتخملا نايب .455/5 بجاحلا عفر :رظنا .ًاهاركإ رخآلاو .ةداهش امهدحأ نوك وهو
 .۲۷۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ..۳

 ص ىهتنملا يف ةتباث ةدايزلا هذهو .«نامرح» ةدايزب .«لتاقلا نامرح ىلع» ش :ةرابع (۳)
 ۰ .رصتخملا خسن رئاس نود 5

 ؛ىنعملا هعم ميقتسي ال «خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .'ٌرحلا» لدب «دحلا» ش :يف (6)
 نم مزلي مل هنإف .توافت لك ءاغلإ لتاقلا توافت ءاغلإ نم مزلي ال) :هترابع ىنعم نل

 .دبعلاب حلا لتقي ال ذإ ؛ حلا ءاغلإ ٠ لهاجلاب هلتق ليلدب ؛ملاعلا فصو ءاغلإ

 ىلع دضعلا حرش ۲۳٤/۳ - ۲۴١. رصتخملا نايب .455/5 بجاحلا عفر :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ۲۷۷/۲ رصتخملا

 ةحلصملا ريغ عرفلا يف ةدوصقملا ةحلصملا نوكت نأب ؛ةحلصملا سنج فالتخا )١(
 .لصألا يف ةدوصقملا

 عفر .194١ص ىهتنملا 500/4 ماكحإلا :يف حدقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .457/5 بجاحلا
 .١5هص لوحفلا داشرإ .5//71 رينملا بكوكلا حرش .."*

 ىهتنملا يفو .(«ةيعفاشلا» رصتخملا خسن رئاسو .«ةيعفاشلا» لدب «يعفاشلا» ا : يف كف
 .«يعفاشلا» ١99 ص

(Vv)تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ٌترشأ دقو .«ىهتشما لدب «اهتشم» ش : : يف  
 .اهيلع ٌتهبتف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تبي

 بجوي طاوللا نإ» :"55 - ١٤۴ص لوصألا ىلع عورفلا جيرخت يف يناجنزلا لاق (۸)
 هذه نع لئس اذإ جي رس نب سابعلا وبأ ناكو ءاهيف انزلا ىنعم دوجول ؟اندنع انزلا لح

 صنب تباث انزلا مكحف كلذ تبث اذإف ءانز طاوللا نأ ىلع لدتسا انأ :لوقي ةلأسملا
 ١ .ها .«باتكلا
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 دقق ءِباَسْنَألا طالتخإ ِروُذُحَم عقد : : لضألا يِفَو ءٍطاَوللا ِةَليِذَر نع ةَناَيَصلا

 ٍفْذَحِب ؛ِهِباَوَجَك ُهُباَوَجَو ”ةَضَراَعُم ُهُلِصاَحَو َعْرَّشلا ٍرظَن يف ٍِناَنَواَمَتَي

 . لضألا م

 «حاكُتلا ىَلَع عِيَبْلاَك :"”لضألا "'مكخل عملا مك ُةَقَلاَخُم -

 .هِسْكَحَو

 يِذَلا ّلَحَمْلا ىلإ ٌعِجاَر [ب۷۹] / فالَتحمالا َّنأ “ نايب :ُهَباَوَجَو

 .مكحْلا يف آل َطْرَش ُهُقالِتْخِإ
- 

e 

 بَهْذَم ٍلاطْبِإل ٍ؛ٌبْلَقَو ءوِبَمْذَم حيجضَتِل ؛ٌبْلَق. :'”ُبْلَقْلا _ 4

 لعافلا لتق بجي هنأ :يناثلا لوقلاو «يعفاشلا نع نيلوق دحأ وه يناجنزلا هلاق امو =

 لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نم» :ِلكك هلوق نم يور امل ؛لوعفملاو
 :رظناو .هدانسإ مكاحلا ححصو «هجام نباو «يذمرتلاو ءدواد وبأ هجرخأ «لوعفملاو

 ٠٤٤/٤. ينيبرشلا بيطخلل جاتحملا ينغمو 1٦۸/١ يزاريشلل بذهملا

 .أ :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«لصألا» ةدايزب .«لصألا ىف ةضراعم» أ :ةرابع )١(

 .«مکحل» لدب «مكحبا أ : يف )۳

 ةلع ميلست دعب لصألا مكحل عرفلا مكح ةفلاخم :حداوقلا نم نورشعلاو ثلاثلا - (۳)

 .عرفلا يف لصألا

 نبال ىهتنملا .580/4 يدمآلل ماكحإلا :يف حداقلا اذه ىلع نييلوصألا مالك رظناو

 نايب .551/4 بجاحلا عفر .۲۷۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .144١ص بجاحلا

 .6١5©ص لوحفلا داشرإ ."78/4 رينملا بكوكلا حرش .۲۳۹/۳ رصتخملا

 )٤( بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«نايبب» .لدب «نايب» ش ءأ :يف 458/4«
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2775/8 رصتخملا نايبو ۲۷۸/۲.

 ىلع ةلأسملا كلت يف هل ال هيلع لدتسملا هركذ ام نأ ىوعد نع ةرابع :ليلدلا بلق (ه)

 : ماسقأ ةثالث وهو ءهجولا كلذ

 ًاحيرص لدتسملا بهذم لاطبإل ؛بلقو ءهبهذم حيحصتل ؛ضرتعملا هركذي بلق

 .مازتلالاب هلاطبإل ؛بلقو

 :نيمسق ىلإ هتمسق تئش نإو
 .ضرتعملا بهذم حيحصتل :لوألا

 .مازتلالاب برضو «ةحارصلاب برض :نابرض وهو .لدتسملا بهذم لاطبإل : يناثلاو

 =عمللا .478 ص ةرصبتلا .559/؟ ناهربلا :يف بلقلا ىلع نييلوصألا مالك رظناو
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 .“ءاَريلالاب ُتلَكَو ءاحيرص ُلِدَتْسِمْلا

fهے ے4 2 س بك  ST o AEكت عك  giyُثِعِفاَّسلا ُلوُقَيَك .ًةَقَرَعِب ٍفوُقُوْلاَك هيف َةَبْرُق نوكي الف تبل :لؤألا  : 
 . "قرع فوقولاک ءموصلا هيف طرشي الف 1 1 عمر 31 - n هه 32 3 0 01

 لوقَيف «وريغك ءُقِلطْنَي ام لقأب هيف ىفتكي الف ءعوضو وضع : يناثلا م عرج هَ 2 e م م ع .٠ و 2 او رور ا هاو
 . 2 عبدلاب ردي الق : ٌيِعِفاَشلا )٤ ءم )و تك 4 لك

 لوقيف . حاكُتلاَك «ضّوعملاب لهجلا عم حصيف َةْضَواَعَم : ثلاثلا ك4 عرب 2 س ت 0 هرو عع ص e عقر 2 1
 ماا م مش راّبخب َلاَق ءةَسصلاب َلاَق ْنَم نال ؛ِةَيْؤّرلا رايج هيف طَرَتْشي الف : ٌئِعِفاَشلا :E N MS a Fk 8 2 l2 8 ل

 . ووُرْلَمْلا ىَقَتْنِ مزاللا ىَقَتنا اًذِإَف ةَيْؤّدلا

 .174١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا 4١5. ص لوخنملا .۲۸۲/۲ دمتعملا .568ص =
 .٠١٠5ص بجاحلا نبال ىهتنملا ."01/4 يدمآلل ماكحإلا ٠٠٠/١. يزارلل لوصحملا
 حرش .۲۳۸/۳ رصتخملا نايب .4158/54 بجاحلا عفر 5١. ١ص لوصفلا حيقنت حرش
 يشاوحلا ةدمع عم يشاشلا لوصأ .دعسلا ةيشاح عم ۲۷۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 ةضورلا رصتخم حرش .76/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .۲۳۸/۲ يسخرسلا لوصأ ."456ص
 ٠١١/٤. ريرحتلا ريسيت .198١ص يلعبلا رصتخم .4508 ١٤٤٠ص ةدوسملا .هاور#
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 75١8/4. لوسلا ةياهن 8١/5". تومحرلا حتاوف

1/Y٠١۱/۳. عماسملا فينشت .1/4 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم  
 نييلوصألل ُةركذ يذلا فيرعتلا نأ الإ «بجاحلا نبا هركذ ام ريغ ىرخأ ماسقأ بلقلل )١(

 .طقف بجاحلا نبا اهركذ يتلا ةثالثلا ماسقألا لوانتي بلقلل
 حرش .710/7 رصتخملا نايب 492١/4. بجاحلا عفر: يف ىرخألا ماسقألا رظناو
 .8ه9/# عماسملا فينشت ۳۳٤/٤. رينملا بكوكلا

 حرش .56017/4 يدمآلل ماكحإلا .5194/؟ ناهربلا :يف ةيهقفلا ةلأسملا هذه ليصفت رظنا (0)
 .586/9* عماسملا فينشت ."9/4 رينملا بكوكلا

 . «رّدقتيا لدب «ردقي» أ :يف (۳

 .ىنعملا هعم ميقتسي ال «خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«عيرلاب» لدب ؛عفّرلاب# ش :يف (5)
 بذهملا ۸/١. دهتجملا ةيادب 5/١. عئانصلا عئادب :يف ةيهقفلا ةلأسملا هذه ليصفت رظنا
 جاهبإلا ."ه7/4 يدمآلل ماكحإلا ٠٠١/١. ةمادق نبال ىنغملا ١/”". يزاريشلل

ITAحرش .868/“ عماسملا فينشت .؟98/8 طيحملا رحبلا .5594/5 بجاحلا عفر  
 .887/5 رينملا بكوكلا

 عئانصلا عئادب ٠٠١/١. يزاريشلل بذهملا :يف ةيهقفلا ةلأسملا هذه ليصفت رظنا (©)
 ٠١۹/۳. عماسملا فينشت ۳۳۳/٤. رينملا بكوكلا حرش ۱
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 ىَلْوَأ َناَكَف ؛ ؛ ٌعِماَجْلاَو ُلْضَألا هيف َكَرَئْشِإ ""0ةَضَراَعُم عون هلأ :ُقَحْلاَو

 . لوُبَْلاِب
 ءعارلا ِءاَقَب َّعَم ٍليِلَّدلا ٌميِلْسَت : ُهُيقِِقَحَو :"”ِبَجوُملاب ُلْوَقْلا

 . : ةا رهو

 قاحسإ وبأو «يربطلا بيطلا وبأ يضاقلا هراتخا ءةضراعم عون بلقلا نأب لوقلا )١(

 يف انهو <٠٠۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٥١٤ص ةرصبتلا يف يزاريشلا
 نعو «ةلبانحلا نع 77/4 ريئملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هلقنو ءرصتخملا

 .روهمجلا نع ١٠٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هلقنو ءرثكألا

 نإ :لاقو ءلوصألا لهأ ضعب هركنأو» :١٠7ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاقو

 عنم ال ذإ ؛بلق الف ءايفانتي مل نإ بلاقلا هتبثي امو «لدتسملا هتبثي ام :يأ «نيمكحلا .

00 

 ةروص يف امهعامتجا لاحتسا نإو «نييفانتم ريغ نيمكحل ةدحاولا ةلعلا ءاضتقا نم

 درلا نم هيف دب ال ذإ ؛ًابلق نوكي الف «هنيعب لصألا كلذ ىلإ درلا نكمي ملف ةدحاو

 .ها «لصألا كلذ ىلإ

 دهاش بلقلا» :هلوق ةيعفاشلا ضعب نع ٠٠٤/١ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقنو

 .ها «كيلع دهشي كل دهشي امك «روز

 e لوقعلا جهانم ٤۷٠/٤. ٠ بجاحلا عفر “/١141. جاهبإلا .19ص عمللا :رظناو

 فينشت .۷١٠ص يلعبلا رصتخم 45١. ص ةدوسملا ۲۹١. 5840/8 طيحملا رحبلا

 ٠ 518/9 دونبلا رشن .5 ٠٠ص لوحفلا داشرإ ۴ عماسملا

 امأ .ءاضتقاو «لدتسملا ليلد هبجوأ امب لوقلا :يأ - ميجلا حتفب - : ُبَجوُمْلا

 لب «سايقلاب صتخم ريغ وهو «مكحلل يضتقملا ليلدلا :ؤهف  اهرسكب  :ٌُبِحوُمْلا
 .ليلد لك يف ءيجي

 ٤۷١/٤. بجاحلا عفر .۲۷4/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳ جاهبإلا :رظنا

 FAN عماسملا فينشت

 .مكحلا يف عازتلا ءاقب عم ليلدلا ىضتقم ميلست :وه بجوملاب لوقلاو

 هلوسرلو ةزعلا هللو# :ىلاعتو هناحبس هللا لوق زيزعلا باتكلا نم كلذ دهاشو

 :نيقفانملا سأر لولس نب بأ نب هللادبع لوقل ًاباوج ء[۸ :نوقفانملا] «نينمومللو
 ركذ امل هنإف A] : :نوقفانملا] €لذالا اهنم ٌرعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل»

 كلت نأب هيلع َّدُر «ةنيدملا نم جارخإلا وهو «ًامكح اهب تبثأو «ةزعلا يهو «ةفص

 اهئاضتقا ىلع ةيقاب «هريغل ةتباث اهنإف ءهل اهتوبث دارأ نمل ال نكلو «ةتباث ةفصلا

 نمو .نينمؤمللو هلوسرلو هلل لب «هل ال نكل «ةدوجوم ةزعلاف .جارخإلا وهو «مكحلل
 :(ه۷۹٤ ت) يناوريقلا يعشاَجُمْلا يلع نب لاّضف نب يلع لوق ًارعش ًاضيأ كلذ ةلثمأ
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 :لْثِم_.ُهُمْزاَُم أ ءعاَرتلا ّلَحَم هلآ موي ام هجئي ْنَأ :ُلَوألا
 َمَدَع نأ ُدَرْيَف .ِهِقْرَحَك ءِصاَصِقْلا توجو يِفاَتُي لق ابلاغ لمي اَمب لَ

 . هيضَنْقَي لَو ءعاَرتلا “م َسْيَل ِةاَفاَُمْل

 ُتْواَمَّتلا : لم ءٍمْضَخْلا ُدَحَأَم هنآ مهو اَم َلاَطْبإ ُهَجِيئَتْسَي ْنَأ :يِناَلا
 مرلي آل ْذِإ دريَف بَلِ ٍلّسَوَتْمْلاَك ءصاَضِقْلا ٌبوُجُو ُعَنْمَي آل ِةَليِسَوْلا يِف
 : ٌحيِحّصلاَو . يِضَئقُمْلاَو طْئاَرَّشلا دوور ءعناّوَملا ُءاَمِيِْإ ءعِناَم ٍلاطَبِإ ن ّْنِم
 9 و و

 ِهِبَهْذَم يف ٌقَّدَصُم هنأ

 يِداَعألِل نكن و ءاموُناَكَف اَوُرُد غيبي ٍناَرْخِإَو =

 يِداَرُن يف ْنِكَل و ءاموئاكف  ٍتاَبِئاَص اًماَهِسبمُهَئَلِخ اجو
 يادو ْنِم ْنِكَلَو ءاوُقَدَصْدَقَل ٌبولُفاَنِمْدَفَص صدق :اولاَم َو
 يِداَسَف يف ْنِكَلَو ءاوُقَدَصْدَمَل ينس لك اًبْيَعَس دَك :اوُلاَكَو

 (يدسألا ميهاربإ نب دمحم وأ «جاجحلا نبا وه) رخآلا لوقو
 يِداَيألاب يِلِهاَك َتْلَئَئَناَم اًراَرِم ٌتِيَتأ ذِإ ٌتْلَمَك:ُتْلُق
 يِداَدو لْبَح :َلاَق ءُتْنَرِبَأ و ت لوطن لب :َلاَق ءُتْلَبَط:ُتْلُق
 نآرقلا ماكحأل عماجلا ۸ يربطلا مامولل نايبلا عماج يف ةبآلا لوزن بيس رظنا

 ۱۸١. 180/6 يسابعلل صيصنتلا دهاعم يف تايبألا رظناو .177/18 يبطرقلل
 حرش .4ا/5/4 بجاحلا عقر . .147/؟ ةاعولا ةيغب ٠١. - ۳۲٥ص ينيوزقلل حاضيإلا

 ٤١/٤". رينملا بكوكلا
 .40”ص لوخنملا 1۳١/١. ناهربلا : يف بججوملاب لوقلا ىلع نييلوصألا مالك رظناو
 يف جاهنملا .٠٠۲ص ىهتنملا .؟88/4 يدمآلل ماكحإلا .159/8© يزارلل لوصحملا
 .405”ص لوصفلا حيقنت حرش .948#/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .17١*ص جاجحلا بيترت
 بجاحلا عفر .۲۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠١/۳. ةضورلا رصتخم حرش
 ةدمع عم يشاشلا لوصأ .159١ص يلعبلا رصتخم ۲٤۴/١. رصتخملا نايب 15
 عم ۳۱۷/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش /١41. جاهبإلا ."45ص يشاوحلا
 تومحرلا حئاوف ١74/4 ٠ ريرحتلا ريسيت ."*8/4 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح
 ١ دونبلا رشن 333 عماسملا فيينشت .774/4 لوسلا ةياهن . ۲

 .خسنلا يقابل قفاوملا وهو «باوصلا وه هتبثأ امو .«هجتنتسی» لدب «جتنتسيلا أ :يف )١(
 لحما لدب ىلع شا: : يف )۳(

 : نم ةطقاس هةَرْيَق» ةظفل (۳)

 :نيلوق ىلع ؟ قدصُي له «يذخأم اذه سيل :لاق ١ ضرتعملا نأ يف َفِلّتخا (4)
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 VA عاش هو. Ê8 7 يي ا ت 3 oc ەر

 : لام فالخب «ذخأملا ءافخل ؛كِلذك بجوملاب ٍلوقلا ُرثكَأَو

 . ٍفالْخْلا
 َتء 4 2 معو عم

 : لثم 7 ٍةَروهشَم ريع يهو «ىَرْغّصلا ِنَع َتْكْسي : ُتِلاَغلا

 ni ٌءوْضْوْلاَو» :ْنَع [/601 / ُتكْسَيَو . ٍةالَّصلاَك هتل ا َةَبْرُق و

 . نما لإ ْدِرَي ْمَل اَهَرَكَذ ولو دري

 ٍفالَتْخال ٍ؛ِثِْلاَّثلا يِف ٌديِعَب ءهاَمِجِدَحُأ ٌعاَطِقْنِإ هيف :ْمُهُلْوَكَو
 , ̂ يداَدْمْلا

 .هب فرعأ هنأل ؛هبهذم يف قدصُي هنأ :لوألا لوقلا =

 فرعأ وهو «نّيدتم «لقاع هنأل ؛رهظألا وهو» :67/4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .ها .«هقيدصت بجوف «هاعدا اميف قدصلا هلاح نم رهاظلا ناكف ؛همامإ ذخأمب

 دناعي نكلو .هذخأم كلذ ناك امبر ذإ ؛رخآ ذخأم نايبب الإ قدصُي ال : يناثلا لوقلا

 .همصخ مالك فاقيإل ؛ادصق

 حرش .؟44/“ رصتخملا نايب .5/"49 بجاحلا مفر ."ه5/4 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ةيشاح عم ۳٠۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .۲۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 طيحملا رحبلا "47 - "47/4 رينملا بكوكلا حرش .۱۳۱ص لوصولا 5 ةياغ غ .ينانبلا
 ضارب عماسملا فينشت م

 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .؛لاَحَم» لدب لحم ش ءأ :يف ()

 ةفخاذ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو YEY رصتخملا نايبو ل

 تناك ول امأ «ةروهشم ريغ نوكت نأ اهنع توكسملا سايقلا ىرغص يف طرتشيو (۲)
 نوكت اهنإف ؛ نيمصخلا نيب اهيلع اقفتم وأ «ةيرورض تناك ام يأ  ةروهشم

 .بججوملاب لوقلاب يتأي الو «عنميف «ةروكذملاك
 ىلع دضعلا حرش .544/# رصتخملا نايب ٤۷٤/٤١. بجاحلا مفر :رظنا

 عم ۳٠۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲۷۹/۲ رصتخملا
 رشن .54/# عماسملا فينشت ٠١. "414/4 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح

 .۲۲۲/۲ دونبلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «ٌةبرق ٍءوضولا نع تكسيو» ش «أ :ةزابع (۳)
 .؟5147/ رضتخملا نايبو ٤۷٤/٤١ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .7

 فلتخا امنإ :نيحراشلا ضعب لاقو» : 41/28/54 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )٤(
 -ضرتعملاو . «ةالصلا ىلإ ةليسو هنأ :ةبرق ءوضولا نوكب دارأ لدتسملا نأل ؛دارملا
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 زوجي ال» :لاق ول امك .مزلتسم وأ ءعازتلا لخم هناپ لوألا باوجو 4 هَ 04 م يد ور e ٤ تر و 5 عمور م -

 ال» ر ُتنْعَمْلا :لوُقيَف .ُبِجَي ُهّنأل ؛بَجوُمْلاِب لامي .«ٌّيمذلاب مِلْسُمْلا لْثق

 .بوجؤلا يمن ُمَرلَيَو ةَميِرْحَت : زوجي
 3 , :ِثلالا ِنَعَو يناثلا ِنَعَو . ٌةئاَم َفْذَحْلا َّنأِب : ثلاَكلا نَعَو .ذَحْأَمْلا هنأ : ىناّنلا نَعَر

olساتجا نمو “فاقت ددعتت ٍدجاو سنج نم تاضاّرَتعالاو م هك هال 0 ل ور ِ 1 8 عي د › 
 ٍ؛دَّدَعَتلا' َدْئَكْرَمَس ُّلْهَأ َمََم .َةَضَراَعُمْلاَو .""[ضُفتلا]َو ءةَبلاَطُمْلاَو .عْئَملاك 0 4 عي ع رس 0 وا 5 ت 2 yT ا همك
 نيف مدقتملل ميِلْسَّتلا َّنِم هيف امل ؛؟ ”رئكألا َعَنْم ةبترملاو . طبخلل وهدم يع هللا سل ل و )چ e و (4)[ 621
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 عازنلا عجرو «دحاو لحم ىلع تابثإلاو يفنلا دراوتي ملف .هتاذب ةبرق سيل :دارأ
 .ها .«امهنم دحاو عاطقنا مزلي ملف ءايظفل

 .؟48/# رصتخملا نايبو ءدعسلا ةيشاح عم ۲۸١ -۲۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش : رظناو
 نايبو 0418/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .6ب» لدب «ف» ش ءأ :يف )١(

 .۲۷۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲٤۲/۳ رصتخملا
 ىهتنملا ."094/4 ماكحإلا :يف دحاو سنج نم تاضارتعالا ىلع مالكلا ليصفت رظنا (۲)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .547/6 رصتخملا نايب .478/4 بجاحلا عفر 5١. 5ص
 'رينملا بكوكلا حرش .ه۷/۴٦ ةضورلا رصتخم حرش .دعسلا ةيشاح عم كدب

 .6١5ص لوحفلا داشرإ . ۴٤

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
 ۲۸٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳ رصتخملا نايبو ٤۷۸/٤ بجاحلا

 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠۹/٤ ماكحإلا يف يدمألا نييدنقرمسلا نع هلقن (:4)
 ريرقتلاو «ريسيتلا حرشب ١748/4 ريرحتلا يف مامهلا نباو ءرصتخملا يف انهو ۲٠۲٠ص
 ملسم يف روكشلادبع نباو 0587/6 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ۰۳۷۷/۳ ریبحتلاو
 .تومحرلا حتاوف حرشب 617/1 توبثلا
 .45/6 طيحملا رحبلاو ءاهدعب امف ۷۷ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم :رظناو

 يتايفوسلا داحتالا تايروهمج ىدحإ ء«دنقشط يف عقت ةعطاقمل مسا يه : دْنقُرَمَسَو -
 نب شَعْرَب نب رمش وهو «نميلا كولم نم كلم رمش اهازغ «ةفورعم ةنيدم يهو .اقباس
 .رَسك :دنك ىنعمو «دنقرمس :ليقف تبّرُعَف «دنک رمش :تيمسف ءاهمدهف «شقیرفإ
 .ناسارخ ميلقإ نم اميدق تناكو
 ةرئاد .؟47/# نادلبلا مجعم ۳ يسلدنألا يركبلل مجعتسا ام مجعم :رظنا
 48/٠١. يناتسبلل فراعملا

 = حرشب ۳١۸/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ,*هو/4.ماكحإلا يف يدمآلا هاكح (4)
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 , آلا

 اَعْنَم ناک الِإَو ."نَنَرتَْلَك ؛ٌيريِدْقَت َميِلْسَّتلا َّنأل ؛ُهُراَوَج :©"اُراَمْخُمْلاَو

of on5-0 ت 2 ت ° ك 8 22 58 و ر ےہ ت تے 7  

 ؛ عزملا مث «هنِم اَهِطاَبْنَيْسال ؛ةلعلا مد ءلصالاب ىلعتي ام ْمْدَقِيَف ‹ميلست دعب
9 - 45 2 007 4 ۶ r 

 ٍلاطْبِإل ٍ؛ُدَروُي ُهنأل ؛لضألا َةَضَراَعُم ىَلَع ُضْفَلا مدو 2 )اَمِهْيَلَع هئاکبل
 هَ

 .اَهِلالْفَتْسِإ ِلاطْبِإل ؛ُةَصَراَعُمْلاَو .ِةّلِعْلا

 .نييلدجلا رثكأ نع ٤٠١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «تومحرلا حتاوف =

 رصتخملا نایب . 5 بجاحلا عفر A۰ / رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو

 فينشت .۳۲۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .١”4ص لوصولا ةياغ ۳

 نس تومحرلا حتاوف ."85/* عماسملا

 .(رخآلا» لدب «ريخألا» أ :يف )١(

 2589/4 ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا لوق وهو (۲)

 يف انهو ۰۲۰۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو «نييلدجلا نم ةعامج نع هلقنو

 يف راجنلا .نبا هلقنو ‹٤۳٠ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو ءرصتخملا

 يشكرزلا هراتخاو «يلبنحلا يلع نب ليعامسإ رخفلا نع 0۰/4 رينملا بكوكلا حرش

 .ها . «تافنصملا يف لمعلا هيلعو «قحلا وهو»

 نم مزل اذإ ةلئسألا بيترت نم دب ال هنأ :راتخملاو» + طيحملا رحبلا يف لاقو

بيترتلا ناك كلذ مزلي مل نإف ءميلستلا دعب عنم ضعب ىلع اهضعب ميدقت
 ال انسحتسم 

 .ها .«امزال

 - "859/5 رینملا بكوكلا حرش .780/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲٤۷/۳. رصتخملا

 ةياغ .ينانبلا ةيشاح عم ۳۳١ _ 5/5 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١.

 طيحملا رحبلا ۳۸۷/۳١. عماسملا فينشت ۳۲ تومحرلا حتاوف .4"1ص لوصولا

 ا

 .«بترتيلف» لدب «بتریلف» أ :يف (۴)
 رصتخملا نايبو 2780/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «اهيلع» ش ءأ :يف )٤(

 انتبثأ اذإ ثيحب ؛زئاج امهالكو ٤ بجاحلا عفر يف امك «امهيلع» لدب ۳

 نم ةطبنتسم ةلعلا نأل ؛ةلعلاو «لصألا ىلع دوعي «امهيلع» يف ريمضلاف «امهيلع»

 دوعي «اهيلع» يف ريمضلاف ««اهيلع» انتبثأ اذإو .ةلعلا ىلع فقوتي عرفلاو «لصألا مكح

 .اهيلع فقوتي عرفلا نأل ؛طقف ةلعلا ىلع
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 َوُهَو ءٌصاَخ عون ىَلَع ُقَلْطُيَو ءِليِلَدلا ٍرْكِذ ىَلَع ُقَلْطُي :"”لآلذتشالا
 .ُدوُصُفْمْلا

 وبأ هاكح .هيف ليلعتلا دوجول ؛ًاسايق لالدتسالا يمسيو ءرظنو صحف هنأل ؛الالدتسا

 ٠۹۲/۲. دمتعملا ىف نيسحلا

 «ليلدلا نم ٌلاعفتسا :لالدتسالاو» ٠/ ٤۸٠: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 ام ىنعمب .ءيشلا ءاغلإلو ءداجيإللو كرحتللو .«بلطلل درت برعلا ةغل يف لعفتساو
 ««لعتفا»و .«َلّكفت» ةقفاومو هتقفاوملو ««لعفا» ةعواطملو «كلذك هّدعل وأ ءهنم غيص

 .لعف نعو «هنع ءانغإلاو ءدرجملاو

 .ةرفغملا بلط :يأ ءرفغتسا :لوألا لاثم

 .ًارجح راص :يأ «نيطلا رجحتسا : ىناثلاو
 غيص ام ىنعمب ءيشلا ءاغلإ اوذختا :يأ ءًاريجأ رجأتسا ءًادبع دبعتسا :داجيإلا لاثمو

 .هنم

 .كلذك هتدجو : يأ «هترغصتسا : هلاثم

 مكحتساف همكحأو «ىلشتساف هالشأو ««ةباصإلا» ب اذه نع «روفصع نبا ربعو
 «ناكتساف هناك :وحن «لعفا» ةعواطمو ءدصحأو عرزلا دصحتسا «لعفا» هقفاومو

 «نقيأو ءرملا نقيتساو «كلذ فالخب وهو .ًاريبكو ًاريغص هدعب اميف لوقت كلذكو
 مصعتسا «لعتفا» هقفاومو ءذوعتو ربكت :يأ .ذاعتساو ربكتسا «َلَّعفت» هقفاومو

 :وحن درجتلا نع ءانغإلاو «ىنغو ىنغتسا درجملا هقفاومو ءرذتعاو رذعتساو «مصتعاو
 ««نوعجار هيلإ انإو هلل انإ) :لاق اذإ :عجرتسا :لعفلا نع ءانغإلاو ءدنتساو رثأتسا

 .هتناع قلح اذإ «ناعتسا»و

 -ءاوس ليلدلا ركذ ىلع قلطي هنإف ءكرتشم حالطصالا يف لالدتسالاف ءاذه تفرع اذإ
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 دلع سايق : َليِقَو .ساَيِق لَو «عامجإ لَو ءصَنِب َسْيَل ام : ليقف

 وأ عيال اَمْلا ُبَبَّكلا جَو : رحت اّمَأَو ا (قراّمْلا ىْفْن لخذَي

 :ليق 2 ُك ىَلَعَو . يلد : ليِقَو لیل یّوغَد ليقف طدَّشلا َدَقُف

 . ةا لا یک ا نإ | لفت لآل ُدِتْسِإ

 .[ب/] / البق نم عرش «ٌتاَحْضِتْساَو
 هم مَ 5

 .ِتربُتَو يفن وا ؛ ّفَنَو توب وَ نيم وَ نيو ؟ َنْيَب مزال : لوألا

 وهو «ةلدألا عاونأ نم صاخ عون ىلع قلطيو ءامهريغ مأ .ًاعامجإ مأ ءاصن ناكأ =

 .ها «.بابلا َدِقَع هلو ءانه هنايب دوصقملا

 بيترت يف جاهنملا 17١/7. ناهربلا :يف حالطصالا يف لالدتسالا فيرعت :رظناو

 ٠١١/١. ةدعلا ."41/4 يدمآلل ماكحإلا .450 ١/ مزح نبال ماكحإلا ١١. ص جاجحلا

 ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .٠٠٠ص لوصفلا حيقنت حرش .١540ص ةدوسملا

 44١/4. بجاحلا عفر ۲۸٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۳

 حرش ."4ص يناجرجلل تافيرعتلا . ۷۲/١ ريرحتلا ريسيت ”/50١. رصتخملا نايب

 ۲٤۹/۲. دونبلا رشن .4508/ عماسملا فينشت .۳۹۷ ٤/ رینملا بكوكلا

 يف سايقلا» :هامس يذلا وهو ءقرافلا يفن»: 487/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق )١(

 .ها «لصألا ىنعم

 ٠١۱/۳. رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۲۸١ /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو

 وهو «مزالتلا سايق :يأ «مزالتلاو» :587؟/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (۲)

 .ها «.»ةلدألا سايق» :هامس يذلا وهو ءامهمزالتل ؛رخآلاب ةلعلا ىّبَجوم دحأ تابثإ

 .؟81/# رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم 78١/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو
 .رثكألا ىلإ 501/5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هبسن (۳)

 هنأ هيلع صنو 275١/5 ماكحإلا يف يدمآلا هديأو «ةلبانحلا نم نادمح نبا هراتخا (5)

 هراتخا ام وهو ءًارهاظ وأ ءًاعطق بولطملا موزل هتوبث نم مزلي ام ليلدلا نأل ؛ليلد

 يكبسلا نباو ءدضعلا هقفاوو ءرصتخملا يف انهو 270”ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا

 .يناكوشلا هديأو ءهيلع

 عفر .581/1 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .١7”ص ىهتنملا 5١/4. ماكحإلا :رظناو

 ."8١ض لوحفلا داشرإ .401/4 رينملا بكوكلا حرش ٤۸۲/٤. بجاحلا

(o)ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .0تبثأ لدب «تبث» ش 5 : يف  

 ٠٠٠۰/۳. رصتخملا نايبو ٤۸۲/٤ بجاحلا عفرو 278٠١ /؟ رصتخملا

11۷۰ 



 .اسُكَعَو ص دل
 اًمهيِف یر ْثوُدْحْلاَو مشجلاگ ٠ 20 ل اًدْرَط د

 .اًسكَع يناَّنلاَو 5 لكلا

 ىَرَج «ِءاَقَبْلا ٍبوُجوَو ِثوُدُحْلاَك ءاَّسكَعَو 0َْرَط اَناَك نإ فال

 ىَرَج ٍمَدِقْلاَو ٍفيِلأَداَك ءاَناَبْنِإ ايات نإ ءاَسْكَعَو اًدْرَط '"ِناَرَحَآلا اًمهيف

 ىَرَج < ِلَلَخْلاَو ِساَسلاَك ءايفَت اَيَفاَنَت ن ءاّسحَعو اًدْرَط ُتِلاَكلا اًمهيف

 .اًسكَعَو اًدْرَط بارلا اًمهيف

 ءٍدْرّطلاِب ُتْبْنَيَو .ُهُراَهِظ حص ةف ع حص ْنَ يا يف ُلّوَألا

 مدلل هرَحآلا مريم نيرئألا دع توُبٌ ُدَرقُبَو ."سكشلاب یوو
 .ِةَلِْلا سايق ىلإ الا 7 ؛رَثومْلا نعي الو . و ٠ ويو ؛ روما

 اًمِهيِف '''ىَرَج .ٍفيِلَأَدلاَو ٍمْسِجْلاَك ٠ ءاّسكَعَو اًدْرَط اَناَك ْنِإ :ناَمْرآََْمْلاَو

 تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم ىف ترشأ دقو .«ىرج» لدب «ارج» ش ءأ :ىف )١(

 .اهيلع ُتهبتف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تيت
 .خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو «اناك» لدب «ناك» ش :يف (۲)

 أ :نم ةطقاس «اسكع ال» ةظفل (۳)

 َتَبيُك تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ىرج» لدب «ارج» أ :يف (4)

 .اهيلع تهبنف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع
 .بوصنم ناك ربخ هنأل ؛رهاظ أطخ وهو .«ًادرط» لدب «ٌدرط» ش :ىف ()

 .«نارخآلا» لدب «ناريخألا» أ : ىف 030

 . .«نإف» لدب «(نإ و» أ : ىف -(۷)

(A)نإف» لدب «نإ و» أ : يف ». 

 ىري ال فنصملا نأ مدقت دق :تلق نإف» : 488/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (9)

 .؟نارودلا نم فعضأ وهو «درطلا درجمب انه جتحي فيكف (ٌةجح نارودلا نأ

 «ةمزالملا هب لصحي هنأ انه هتبثأ يذلاو «ةيسايق ةجح هاري ال هنأ مدقت يذلا :تلق

 «ةمزالملا هب يذلا نارتقالا ديفي امنإو «ةّيلعلا نظ ديفي ال هدنع نارودلا نأ لصاحلاف

 .ها .«ةلعلا ال مكحلا اهنع أشنيو

 .«نيرثألا» لدب «نيرمألا» أ : يف )٠١(

 .«توبثب» لدب «توبثل» أ : يف )١(
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 امك دزطلاب تي يو ميلا حصل ون ريب ٌعوضْولا م ص ْوَل : يناثلا
 ٍتَوُمْلا ِءاَمَتْنا مور ؛ُرحالا يِفَتْنَيَق < كك ِنْيرنألا ٍدَحَأ ٍءاَمِيناب روي َمْدَقَت

 ّتَوُمْلا ِءاَمِتْابَو

 .اًماَرَح ُنوُكَي آل اَحاَبُم ناك اَم :ُتِلاَنلا

 نعت يا تر درا تر ار اوج رک اک:
 .اًمِهِمِذاَوَل َنْيب ريب و

 “ووسألا َنِم ُدَيَ ءامهدح ٍدَحَأ علم و ٠ ءاَمُهْعْنَم ٍعيِمَجْلا ىلع ء دريو

 يف ملون لْثِم لاوس صَبْحَيَو .عِماَجْلا ِفْضَوْلا سْفَن '*ةهَلِكْسَأ «ثاَدَعاَم

 ٍليِلَدِب ُبِجَيَف ءُسْفّكلا :َّوُهَر و لضألا يبَجوُم ُدَحَأ :ِدَيلاب "يبل ِصاَضِق
 مرلي ءنْيَبَجوُمْلا ُدَحَأ َةَيِدلا ّنأب َرّوُقَو «ُةَيَدلا “ مو يناثلا ٍبَجوُمْلا

 ٌةَدُدَعَتُم تناك نو ‹حضاَوف ٌةَدِحاَو [Î/A1] / فا نإ ةَلِعْلا نال ؛رحآلا

 2 ا f ْرَقْلا يِف ٌنوُكَي ْنَأ ِزاَوَجب ضرك .نيئَلِمْلا زالت ٌليِلَد ٍنْيَمُكْحْلا مرات
 .ُرخآلا ُمَرْلَي الف ِكِراَدَمْلا عاَسّناِ هَحِجَريَو ٌرَحآلا يِضَنْفَت ل ىَرْخَأب

 اذك» :448/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق .«ةين ريغب مميتلا حصل» ش:ةرابع )١(
 .ها «.باوصلا وهو «فنصملا هركذ

 .«نيرثألا» لدب «نيرمألا» أ :يف (۲)
 .«و» لدب «وأ» ش : ىف )۳(

 نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ةلئسألا» لدب «ةلوسألا» ش ءأ «لصألا : يف )0
 .اهيلع ٌتهبتف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تک تاملك كانه

 تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ادع ام» لدب «ىدع ام» أ :يف (8)

 .اهيلع ٌتهبتف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع 5

 نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ةلئسأ» لدب «ةلوسأ» ش ءأ , .لصألا :ىف (5)
 .اهيلع ٌتهبتف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تنيك تاملك كانه

 .«يديألا» لدب «ديلا» أ :يف (۷)

(A)ش ءأ :نم هتبثأ امو .«وه» لدب «4480/5 بجاحلا عفر يف امك ؟يه» لصألا : يف . 

 .۲۸۳/۲ دضعلا حرشو ۲٥۷/۳ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وهو
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 َّنِم هيف اَمِل ٍ؛ِداَحّنالا ةيولوأب ؛ُهْحجَرْيَو .2“"”ىررْخأ ُمَدَع :ّلضألا نأ : ُهَباَوَجَو

 ةَيدَعَتُمْلاَو :َلاَق ءعْرَمْلا يف لضألا ةع ُمَدَع :"”لضألاك :َلاَق ْنِإَف .سكَعْلا
206 
 . ىو عع

 ا وو س

 کچ ک9

 . .«ىرخأ» لدب «ىرخألا» ش :يف (1)

 . .«لصألاف» لدب «لصألا» ش :يف (۲)

 .ش :نم ةطقاس «ىلوأ» ةظفل (۳)

117۳ 



(1) 

(۲) 

 ىَلَع :"ٌلاَرَعْلاَو «ٌىِفَرْيَّصلاَو «ٌيَِرُمْلاَك ءزتفألا :"”ُباَحْضِتْنالا

 ءانالف ٌنالف بحصتسا :لاقي «ةمزالملا :يأ ءةبحاصملا بلط :ةغللا ىف باحصتسالا
 .هتقرافم مدعو «هتمزالم هنم بلط : يأ

 تادرفملا ."٤ص يناجرجلل تافيرعتلا ."48ص يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ :رظنا

 عمجمل طيسولا مجعملا .148/1 طيحملا سومأقلا بيترت .478-415ص .بغارلل
 .60ا//١ رصمب ةيبرعلا ةغللا

 ١/ ىفصتسملا .8"9ه /7 ناهربلا :ىف نييلوصألا دنع باحصتسالا فيرعت :رظناو

 حرش .؟77/# رصتخملا نايب .440/4 بجاحلا عفر ۳۷٤/٤. يدمآلل ماكحإلا 4
 ىلع عورفلا جيرخت 1٤١. /۳ ةضورلا رصتخم حرش ۲۸٤6/۲. رصتخملا ىلع دضعلا

 /؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."٤ص يناجرجلل تافيرعتلا .7"ص لوصألا

 .478 /۳ عماسملا فينشت .40” /4 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ١

 ‹يفريصلاو «ينزملا فنصملا صيصختف» :4/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نہا لاق

 بحاص ينزملا نأ يهو «مهيف ةيصوصخل ناك نإ انتمئأ رئاس نيب نم ركذلاب يلازغلاو

 :لاقي ناك يذلاو .لوصألا يف همالك حراش يفريصلاو .هبهذم رشن يذلاو «يعفاشلا

 هدعب ئجي مل ذإ ؛هبهذم يف ىربكلا ةمتاخ يلازغلاو .هدعب لوصألاب قلخلا ملعأ هنإ

 .؟هب هنع اوحرص دقو «بهذملا وهو «جيرس نبا ٌتكرت َمِلَق :هل لاقيف

 يذلا لاحلا باحصتساب نولوقي مهنإف ؛مهريغ هب لوقي :ثيح هب اولاق مهنأل ؛ناك نإو

 هيلع دريف ءىرخأ «لاحلا باحصتسا» بو «ةرات «عامجإلا مكح باحصتسا» ب ىمسي

 نأو .هفالخ انبهذم نم حيحصلا نأ وهو ءداريإ دادزيو .هب لئاق هنإف ءاضيأ جيرس نبا

 «مهريغو انباحصأ نم ًاسانأ ارثكألا» ب دارأ :لوقن اذه دنعو ءهب لوقي ال يلازغلا

 .هارتس امك هيف فالخ ال :ليق امبرو
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(01) 

(Y) 

 : ةئوَتَجْلا دَئْكأَو 17و

 0 ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع "ینا ىَلَع

 ًاعبت راتخاو «فنصملا لثم هلو «عامجإلا لاح باحصتسا وهو ءهيف نوفلتخي ام اهنمو

 سيل هنع لقنلاف «هاري ال ىلازغلا نأ ةهج نم ضارتعا هيلع نكلو «ةجح هنأ يدمآلل

 باوصلا وه امك هركنأ هنأ 2714/7 ماكحإلا يف) يدمآلا هنع لقن دقو ءةهج ىلع
 .ها .ةهنع

 باحصتسا  باحصتسالا ماسقأ نم يأ - عبارلا»: ۲۲۳/١ ىفصتسملا يف يلازغلا لاق
 .ها «حيحص ريغ وهو «فالخلا لحم يف عامجإلا

 امهصيصختل رهظي الو «هنايريف ينزملاو يفريصلا امأو» : ٤4۱/٤ يكبسلا نبا لاق مث

 .ها «.يقافتا رمأ وه امنإو «مول اضيأ هيف الو ءهيقف هجو ركذلاب

 مامإلا بحاص «ينزملا ميهاربإ وبأ «ليعامسإ نب يحي نب ليعامسإ وه :ينزملا
 .ًادهتجم ًاملاع ًادهاز ناك «هبهذم رشانو ءرصم لهأ نم «- هنع هللا يضر - يعفاشلا
 ًابتك فنص .هنع هلقئي امو هيواتفو هقرطب مهفرعأو «نييعفاشلا مامإ وهو «ةجحلا يوق

 رصتخم»و ««ريغصلا عماجلا»و ««ريبكلا عماجلا» :اهنم يعفاشلا .مامإلا بهذم يف ةريثك

 «قئاثولا» باتكو ««ملعلا يف بيغرتلا»و ««ةربتعملا لئاسملا»و «روثنملاو ءةرصتخملا

 لاقو «٠.يبهڏم رصان ينزملا» : هقح ىف  هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو .كلذ ريغو

 ةبرت نم برقلاب نفدو ءرصمب ه 5114 ةنس يفوت «.هبلغل ناطيشلا رظان ول» :ًاضيأ هنع

 /4 بهذلا تارذش .۲۱۸ - ۲۱۷/۱ نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظنا .يعفاشلا مامإلا
 ."08١/؟ عماللا ءوضلا .۸

 «ينطقلا يلع وبأو «ناريخ نباو «جيرس نباو «يفريصلاو «روث وبأو «ينزملا بهذ
 ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ءدواد بهذم وهو ءةجح هنأ ىلإ ناطقلا نيسحلا وبأو

 /؟ دمتعملا :رظناو .رضتخملا ىف انهو .١5”ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٠.٤
 بجاحلا عفر .۳٠۲ص ىهتنملا .5517/4 يدمآلل ءاكحإلا .6576ص ةرصبتلا ٠
 فينشت .77/5 طيحملا رحبلا ۱۸١/۳. جاهبإلا ۲۸٤/۲. دضعلا حرش .5
 ٤١١. 4 ؟8 /* عماسملا

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هبسن ام سكعب ۱ ىفصتسملا ىف ف يلازغلا لوق وهو

 :لاق ثيح ءرصتخملا يف انهو ۰۲۰۳ص

 لحم يف عامجإلا باحصتسا - باحصتسالا ماسقأ نم يأ  عبارلا» :يلازغلا
 .ها «حيحص ريغ وهو «فالخلا

 قاحسإ يبأ خيشلاو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلاو «ةيفنحلا روهمج لوق وهو
 = ءاملعلا روهمجو «يعفاشلا نع ينايورلاو يدرواملا هاكحو «ءغابصلا نباو «يزاريشلا
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(1) 

() 

 ر و س

 :جراخلا يف ٍةَحِعِفاَّسلا لوق لم رش اي محو ل 0 ا كل َىَي

 ٠۸١/۳ جاهبإلا يف يكبسلا نبا هلقنو 277/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكح اذك

 يف ةمادق نباو ٠٠/۲ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ هراتخاو .نيققحملا ةفاك نع

 1 ۲۲/١. طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو «ةهزنلا عم ۳۹۲/١ ةضورلا
 ۳۷٤/٤. يدمآلل ماكحإلا .59 ص عمللا .6855ص ةرصبتلا ."78/7 دمتعملا :رظنا

 ۲٠۲/۴. رصتخملا نايب 44٠. /4 بجاحلا عفر .584/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 يدنقرمسلل لوصألا نازيم .1۷۳ص يفنحلا يدنمسألل لوصألا يف رظنلا لذب

 /4 رينملا بكوكلا حرش ۳۹۲/١. ةهزنلا عم ةضورلا .1۷۷ /4 ريرحتلا ريسيت .598ص

 عماسملا فينشت .ينانبلا ةيشاح عم 8١/7" عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . 5

 .77/5 طيحملا رحبلا . ۳

 وه هتبثأ امو .«ءاقب» لدب ءرصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «ايفن» ش أ :يف

 1 رصتخملا نايبو 9/5 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا

 قفتا» :- ۲۹۳ /۳ رصتخملا نايب ققحم نع ًالقن - ينغملل هحرش يف يدنهلا جارسلا لاق

 ام مدع عطقلاب ملعو «يعرش وأ «يلقع ليلدب هؤاقب فرع اذإ مكحلا نأ ىلع ءاملعلا
 هئاقبل ضرتعم ريغ ليلدب تبث اذإ مكحلا نأ ىلع اوقفتا اذكو .هب لمعلا بجي «هريغي

 نكلو «هليزي ام بلط يف داهتجالا لبق هب لمعلا زوجي ال «نيرمألا لمتحم «هلاوزو

 دهتجملا بلط دقو «لاوزلاو ءاقبلل ضرتعم ريغ ليلدب ًاتباث مكحلا ناك اذإ اميف اوفلتخا
 ؟ال مأ ةجح هيف باحصتسالا نوكي له «دجي ملو هعسو ردقب ليزملا ليلدلا

 نم هعبات نمو روصنم وبأ خيشلا لام هيلإو «ةمزلم ةجح هنإ :ةيعفاشلا نم ةعامج لاقف
 .نازيملا بحاص رايتخا وهو ءانباحصأ نم دنقرمس خياشم

 .ًالصأ ةجحب سيل :ةيعفاشلا ضعبو انباحصأ نم ريثك لاقو
 مالسإلا رخفو «ةمئألا سمشو «ديز يبأ يضاقلاك انباحصأ نم نيرخأتملا رثكأ لاقو

 مصخلا ىلع مازلإلل الو «ءادتبا مكحلا تابثإل ةجح حلصي ال هنإ :مهعبات نمو

 .ها ؟.هسفن يف ةجح حلصيو «ريغلا مازلإ عفدي ةعفاد ةجح حلصي نكلو «هجوب

 لوق ىلع هقيلعت دنع ۲۸٥/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاقو

 مكحلا تابثإ يف ةيفنحلا فالخ نأ ىلإ ريشي هنأك» : ««مكح هب تبثي الف :دضعلا
 «تابثإلا يف ال عفدلا يف ةجح هنإ :نولوقي ام اذهو «يلصألا يفنلا نود يعرشلا
 يف هل كلملا تابثإل ال «هكلم ءاقبل ةجح حلصت باحصتسالاب دوقفملا ةايح نإ ىتح

 .ها «.هثروم لام

 رظنلا لذب ."اله _ ۳۷٤/٤ يدمآلل ماكحإلا .۲۲۳ ۔ ۲۲۱/۱ ىفصتسملا :رظناو

 هقفلا لوصأ يف باتك .484/4 بجاحلا عفر .5988ص لوصألا نازيم .1۷۳ص

 = /" يسخرسلا لوصأ .7"ص ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا .188ص يفنحلا يشمالل
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 ءضِراَعُم تبني ىَّنَح ُءاَمَبْلا ٌلْضألاَو ٌنّهَطَتُم ُهَلْبَق هَل ىَلَع مخول

 ْمَل وَل :اَضْيَأَو ءِءاقبلا َّنَط ٌمِزْلَتْسُم ضراَعُم َّنَطُي ْمَل َىّقْحُت ام َّنَأ :اََ

 يف اَهِئاَمَب يِف كسلا "”اَدتبا ِةَجْوَرلا يف كلا اک الصاخ لا نکي

 اًمهيِف ٌلْضآلا َبِحْضتْسِإ دقو ‹ لطاَب َوْهَو ٍناَوَجْلا وأ میرا

 ْوَأ ص : الأو يعش ُمكُح اًَهِوُحَن ر ةَراَهَطلاب مكَحْلا :اول اق

 مَّلَس لَو كلذ هيف ىِفكَيَو ُءاَقَبْلا ل نأ َبيِجَأَو . سايق وأ «عامْجإ

 .ُباَحْضِتْسالا :ُليِلَّدلاَف

 َلِطاَب َوْهَو ىلْوأ يتلا هيب ْتئاَكَل ءُءاَقَبْلا ُلضألا ناك وَ :اوُناَق

 .ٌنْظلا لصيف طلع ُدُعْبَي َتْبْمْلا َّنَأِب بيجو .عاَمْجإلاِ

 .مِلاَعْلا ِثْحَب َدْعَب ُضْوَمْلا :اَنْلُق .ةَسيفألا ِزاَوَج َعَم َّنَط آل :اوُلاَق

 گچ ج2

 .615 8158 /" يراخبلا زيزعلادبعل يودزبلا لوصأ نع رارسألا فشك .755 _ = ۲۲١

 ۲٠۹. - ۲۰۸ص لوحفلا داشرإ .۲۲ 7١/5 طيحملا رحبلا

 .«تبثي» لدب «رهظي» أ :ىف )١(

 تدرفت ةدايزلا هذهو .«ًالِصاَح» ةدايزب اَدِتْبا ًالِصاَح ِةَّيِجْوَّرلا ىف كسلا ناكل أ :ةرابع (۲)

 .أ :ةخسن اهب

 تَبيُك تاملك كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ترشأ دقو .«ىّلْوأ» لدب «الؤأ» أ :ىف (۳)
 .اهيلع ٌتهبنف «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع
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 م هيلا لبق مل اسو َو ِهْيَلَع للا ص هَ : ُراَمْخُمْلا : البق نم عرش

 ۔ يكبسلا نبا ديري - فنصملا طبض وا : ۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق )١(
 :ليقو ءحون : :ليقو «مدآ ةعيرش ىلع ناك : ليقف ءاذه ىلعو .ءابلا حتفب اَدّبَعَتُم هطخب

 تبث ام :مهضعب لاقو «ملسو مهيلع هللا ىلص ىسيع :ليقو «یسوم :ليقو ؛ميهاربإ
 .ھآ .«صيصخت ريغ نم عرش هنأ

 :لاق ثيح ؛ءابلا رسكب هَدّبَعَتُم» اهنأ ٥۲۹ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا راتخاو
 هانعمو «لعاف مسا هنأ ىلع ؛ءابلا رسكب اًدّيَعَتُم :لوقن نأ © سلا ةلأسملا هذه»
 ام ىلإ رظني :مالسلاو ةالصلا هيلع هتريس يف ليق امك ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 ءارح راغ ىلإ جرخي ناكف «ملاعلا عناصب قيلي ال قيرط ىلع مهدجيف «سانلا هيلع
 ال نأ ىشخيو «هداقتعا يف بسانملا نم اهبرقل ؛ ءايشأ حرتفيو « دبعتي : يأ « ثنحتي

 هملعو ىلاعت هللا هثعب ىتح < ؛ميظع ملأ يف كلذ نم ناكن «ملاعلا عناصل ةبسانم نوكت
 يذلا لقثلا كلذ هنع لازف ءلالضلا كلاسم عيمج هل حضوأو ءةيادهلا قرط عيمج
 - ۲ حرشلا] كرهظ ضقنأ يذلا كرزو كنع انعضوو :هلوقب دارملا وهو «هدجي ناك
 اذهف «برقتلاو ةدابعلا رمأ نم هدجت تنك يذلا لقثلا :يأ ءتاليوأتلا دحأ ىلع [۳
 «ةقباس ةعيرشب هدبعت ىلاعت هللا نوكي نأ يضتقيف «(ءابلا حتف ديري) اهحتفب امأو .هجتي
 نإف ؛ ىسيع وأ «ىسوم ةعيرشب ًادبعتم ناک له «فالخلا نم هنوكحي ام هابأي كلذو

 ىسيعو ىسوم نم يبن لك لب <« «ليعامسإ ينب ىلإ ْمُهَدَعَتَت مل ليئارسإ ينب عئارش
 «هّموق ُهُيَلاَسِر ىدعتت الف هموق ىلإ هللا هثعبي ناك امنإ امهريغو مالسلاو ةالصلا امهيلع

 ينبل لب ءرصم لهأ ىلإ ثعبي مل مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم نأ نورسفملا لقن ىتح
 ىلإ عجري مل رحبلأ ىدع امل كلذلو ؛نوعرف دي نم طبقلا نم مهذخأيل ؛ليئارسإ
 ذئنيحو «ليئارسإ ينب ذخأ امل ًايلك ًاضارعإ مهنع ضرعأ لب «هتعيرش اهيف قيل ؛رصم

 =ناک هنإ :انلوق لطبف ءةتبلا امهعرشب ملسو هيلع هللا ىلص ًادمحم دبعت هللا نوكي ال
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 ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن دعب هفالخب اذهو .مدقت امك اهرسكب لب ءءابلا حتفب اًدّيعتم
 يف هيلع تدرو صوصنب ؛كلذ يف فالخلا ىلع هلبق نم عرشب ىلاعت ُهَدَّبَعَت هنإف
 ةوبنلا دعب اميف (لوعفم مسا هنأ ىلع اًدّبعتم حتف :يأ) حتفلا ميقتسيف زيزعلا باتكلا
 4١/5. طيحملا رحبلا :رظناو ها «.اهلبق ام نود

 جاهنملا يف يواضيبلاو ءرصتخملا يف انهو ٠٠۲٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخا
 لوصولا ةياغ يف يراصنألا ءايركز خيشلا رايتخا وهو «جاهبإلا حرشب ۲
 هراتخاو .تومحرلا حتاوف حرشب ۱۸۳/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ۱۳۹ص
 نب دجملاو «ليقع نبا هراتخاو ءريسيتلا حرشب ٠۲۹/۳ ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلا
 .187 ص ةدوسملا يف ةيميت

 7145/١. ىفصتسملا .77" ١ص لوخنملا ."57/؟ دمتعملا :يف ليصفتلاب ةلأسملا رظناو
 ١/ ليصحتلا .٠٠٠ص ىهتنملا .575/4 يدمآلل ماكحإلا ۳۸۹/١. لوصألا ىلإ لوصولا
 فينشت ."9/5 طيحملا رحبلا 18١. /۳ ةضورلا رصتخم حرش .457/7 لوسلا ةياهن ۲۳
 ٤٠١. 409/4 رينملا بكوكلا حرش .۱۸۲ص ةدوسملا .477 - ٤۳۱ /۳ عماسملا
 ىّصو ام نيدلا نم مكل عرش# :ىلاعت هلوقل ؛مالسلا هيلع حون ةعيرش ىلع ناك :ليق
 ١١[. :ىروشلا] «احون هب

 لوصألا نازيم 515/١. ىفصتسملا .#١7ص لوخنملا ۴۴۴/١. ناهربلا :رظنا
 ."9/5 طيحملا رحبلا #/0١. لوسلا ةياهن .٠14ص رظنلا لذب ٤۷۸. ۷۳٤۰ص
 .9١5ص لوحفلا داشرإ 53٠١. /5 رینملا بكوكلا حرش ٤۳۲/۳. عماسملا فينشت
 ميهاربإب سانلا ىلوأ نإ :ىلاعت هلوقل ؛مالسلا هيلع ميهاربإ ةعيرش ىلع ناك :ليقو
 هلوقو ء[57 :نارمع لآ] (نينموملا يلو هللاو اونمآ نيذلاو ءيبنلا اذهو هوعبتا نيذلت
 ۳۹/٦: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .[76 :جحلا] ميهاربإ مكيبأ ةلم :ىلاعت
 هنإ :يدحاولا لاقو ؛هّرقأو «نايبلا» بحاص نع «ريسلا» باتك يف يعفارلا هاكح»
 :روصنم وبأ ذاتسألا لاقو «يعفاشلل َيِزُعو :«دشرملا» يف يريشقلا نبا لاق .حيحصلا
 وبأ راشأ هيلإو ءةفينح ىبأ باحصأ رثكأ نع «رداصملا» بحاص هاكحو «لوقن هبو
 .٠٠٠ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا هراتخاو «٠.يئابجلا يلع
 145/١. ىفصتسملا .۲۳۱ص لوخنملا .۳۳۷/۲ دمتعملا .۳۳۳/۱ ناهربلا :رظناو
 .0٠58ص رظنلا لذب ٤۷۸. 47ص لوصألا نازيم ۳۸۹/١. لوصألا ىلإ لوصولا
 داشرإ ٤٠١. /4 رينملا بكوكلا حرش ٤۳۲. /۳ عماسملا فينشت ."9/5 طيحملا رحبلا
 ."88 /19 روشاع نبال ريونتلاو ريرحتلا 5١١. - ۲۰۹ص لوحفلا
 .نايدألا مدقأ هنأل ؛مالسلا هيلع ىسوم ةعيرش ىلع ناك هنإ :ليقو
 -نازيم 84/١". لوصألا ىلإ لوصولا 555/١. ىفصتسملا .۳۴۳۷/۲ دمتعملا :رظنا
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 /" عماسملا فينشت ۳۹/٦. طيحملا رحبلا .5850ص رظنلا لذب .4798ص لوصألا

 .5١5ص لوحفلا داشرإ 4٠١. /5 رينملا بكوكلا حرش . 7

 خسانلا هنألو ءالي هيلإ ءايبنألا برقأ هنأل ؛مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش ىلع ناك :ليقو

 قاحسإ وبأ ذاتسألا مزج هبو» 5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .رخأتملا

 ذاتسألا ليم :ةدشرملا» يف يريشقلا نبا لاق نكل «هنع يدحاولا هاكح اميف ينييارفسإلا

 ةمأ نم ناك :لاقي الو «عئارشلا نم عرش ىلع ناك ي ادمحم انيبن نأ ىلإ قاحسإ يبأ

 .ها عرش ىلع ناك : لاقي امك يبنلا كلذ

 ھا .«لاوقألا فعضأ اذه وا
 ىفصتسملا .٠۲ص لوخنملا ١ لوصألا ىلإ لوصولا 5/١". ناهربلا :رظناو

  0١رينملا بكوكلا حرش 4/٠١  .4طيحملا رحبلا .7#5 /* عماسملا فينشت ”/
 .9١5ص لوحفلا داشرإ ."4
 .عئارشلا لوأ هنأل ؛مالسلا هيلع مدآ انيبأ ةعيرش ىلع ناك :ليقو

 ."94/5 طيحملا رحبلا rr r عماسملا فينشت ٤/ ٠٠١. رينملا بكوكلا حرش :رظنا

 .آ :نم ةطقاس «مالسلا مهيلع» ةظفل

 ناكا 4٠094/4: رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق «ةلبائحلا رثكأ رايتخا وهو

 ءايبنألا نم :يأ) مهنم دحأ نييعت ريغ نم اقلطم هلبق ناك نم عرشب هل ادعم

 ءانباحصأ نم رثكألا هراتخا «بهذملا نم حيحصلا اذهو «هنيعب (مالسلا هيلع نيقباسلا

 يف يشكرزلا هنع هاكح «ينييارفسإلا قاحسإ وبأ ذاتسألا لام هيلإو .«دمحأ هيلإ أموأو

 .*88/5 طيحملا رحبلا

 امف ۱۸١/۴ ةضورلا رصتخم حرش .اهدعب امف 40٠/١ ةهزنلا عم ةضورلا :رظناو

 .۲۸۹ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .185 ص ةدوسملا .اهدعب

 نيسحلا وبأ حرص هبو «ةلزتعملا عامجإ نع ٠۲۴ص لوخنملا يف يلازغلا هاكح

 نع 54/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هاكحو ۲ دمتعملا يف يرصبلا

 مامإلا نع ٩۲۹ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هلقنو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلا

 «ةيفنحلا نع ٤٠١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو ءهباحصأو كلام

 يشكرزلا هلقنو ١۰۱۸ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا اهاكح دمحأ مامإلل ةياور وهو

 .يريشقلا نبا نع ٤١/١ طيحملا رحبلا يف

 ‹ عقي مل نكلو «زوجي : مهريغ لاقو «القع ةلزتعملا هعنمف ‹ عنملاب نولئاقلا فلتخا مث

 .يريشقلا نباو ينالقابلا هيلعو
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 فينشت ٤١/١. طيحملا رحبلا .5097/4 بجاحلا عفر .٠۲۴ص لوخنملا :رظنا
 5٠١. /54 رينملا بكوكلا حرش ٤۳۲/۳. عماسملا

 ىفصتسملا :رظناو ها .«هيف فقوتلا :راتخملاو» :757ص لوخنملا يف يلازغلا لاق
 'اا0

 لوخنملا يف يلازغلاو ۴۴٤/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق فقولابو

 هراتخاو ۷/٤ ماكحإلا يف يدمالا مامإلاو 2515/١ ىفصتسملا يفو ۰۲۴۲ص

 /؟ دمتعملا يف يرصبلا نيبسحلا وبأ هاكحو .847/* عماسملا فينشت يف يشكرزلا

 ءرابجلا دبع يضاقلا نع "175/4 ماكحإلا يف يدمألا هاكحو «مشاه يبأ نع ۷

 فيرشلاو ءايكلإو «يريشقلا نبا نع 1٠/58 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكحو
 :لاقو ٠۳/١ سمشلا ةعلط حرش يف يضابإلا يملاسلا هراتخاو «يوونلاو «ىضترملا

 .ها .«قحلا وهو»

 ةياكح دعب «دشرملا» ىف يريشقلا نبا نع ٤١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقنو

 لقعلاو «ةعطاق ةلالد اهيف سيلو «ةضراعتم لاوقألا هذه لك» :هلوق كلذ يف فالتخالا
 .ها .«؟هيف عمسلا نيأ نكل «كلذ ٌرّرجي
 اذهو» :ةلأسملا هذه نع همالك دنع ۴۳۳/١ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاقو
 يرايبألاو يرزاملا هقفاوو .«خيراوتلا ىرجم يرجي ام ىلإ هتدئاعو «هتدئاف عجرت

 قلعتي ال هنإف ؛حيحص اذهو» :١٠١1ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق .امهريغو

 دبعت ىتلا ةلملا كلت فرش ةلمجلا ىف هب فرعي هنكلو .ةمألا هذه رابتعاب ةدئاف كلذب

 1 .ها .«هتلم ىلع ةمدقتملا للملا نم اهريغ ىلع اهلضفو ءاهب
 ام ىلع خسنلا قالطإ يف رهظي نأ نكميو» 4١/5: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو

 .ها .«ةديؤملا هتعيرش دوروب ؛هب دبعت

 .ش :نم هتبثأ امو .أ .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ةرفاضتم» لدب «ةرفاظتم» ش أ :يف

 ۲۸٦/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۸/۳ رصتخملا نایب .

 اذإ :هيلع اورفاظتو «نالف ىلع موقلا رفاضت :لوقت ءدحاو ىنعمب رفاظتو رفاضت
 .هيلع اوعمجتو اونواعت

 مجعملا .4568 ۳۹٠/۳ ةغللا سيياقم مجعم .584 ۰۲۷۰ص ةغالبلا ساسأ :رظنا
 .ه٦۷/۲ 225١/١ طيسولا
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 و
 ."7فوطَي ناک ي 6 د ناک ن ّدحَي

 يف يذلا ةشئاع ثيدح يف مدقت دق» :٤۳۸ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 ال ناكف «ةحلاصلا ايؤرلا :يحولا نم ةي هللا لوسر هب ئدُب ام لوأ نأ» : نيحيحصلا

 ءءارج راغب ولخي ناكف ءءالخلا هيلإ َبّبُح مث «حبصلا قلف لثم تءاج الإ ايؤر ىري
 راغب وهو قحلا ُهَنِجَف ىتح  دبعتلا :ثنحتلاو  ددعلا تاوذ ىبلايللا ثنحتي ناكو

 .«هلوطب ثيدحلا ... ءارح

 نبا :يأ - فنصملا هركذ ام لمشي وهو ءةثعبلا لبق ثنحتي ناك ةي هنأ تبثف

 .ها .«ةالصلا الإ _ بجاحلا

 يف يفتكي ول نكلو لسم ب۵ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 .ها .ةظافلألا هذه بسحب ثيدحتلا ىلإ جاتحيف «ثيداحألاب ربع هنأل ؛ جيرختلا

 «... ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت :ةلأسم ىف هجيرخت قبس ةشئاع ثيدحو

 يف َرأ ملف «ثعبملا لبق ةالصلا امأو» :"856ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاق

 .ها .(كلذ ىلع لدي ام ثيدح

 الو «تافرعب سانلا عم فقيو ءجحي ناك ةي هنأ تبثو» :"86ص ريثك نبا لاق

 .سْمُحْلا عم فقي

 ها .«هيف فوطت برعلا تناك جحلاو

 نب ريبج نع ٠۷١/۲ ةفرعب فوقولا )41١( باب حلا باتك يف يراخبلا جرخأ

 ةفرعب ًافقاو ب يبنلا تيأرف «ةفرع موي هبلطأ تبهذف يل ًاريعب تللضأ» :لاق معطملا

 باب «جحلا باتك يف ملسم جرخأو .«انهاه هنأش امف ٍسْمْحْلا نم هللاو اذه :تلقف

 )٠١۳( ثيدح *«سانلا ضافأ ثيح نم اوضيفأ م : ىلاعت هللا لوقو فوقولا ىف
 .«سْمْحْلا نم ّدَعُت شيرق تناكو» : هيف دازو . 1

 اومس .سيق ةليدجو «ةنانكو «تدلو نمو شيرق مه «سُمخألا عمج :ُسْمْحْلاَو

 .مهنيد يف اوسمحت مهنأل ٍءاَسْمُْح

 لهأ نحن نولوقيو «ةفرعب نوفقي الو ءةفلدزمب نوفقي اوناكو .ةعاجشلا :ةسامحلاو

 .نومرخُم مهو اهباوبأ نم تويبلا نولخدي ال اوناكو مرحلا نم جرخن الف «هللا

 .51/7 يرابلا حتفو 244٠/١ ريثألا نبال ةياهنلا يف (سّمَح) ةدام :رظناو

 نبا ديري - بفنصملا هاعدا امو :تلق» :608/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ناك «ثنحتي ناك «دبعتي ناك :اهنم قاس يتلا ةرفاضتملا ثيداحألا نم - بجاحلا

 «دبعتي : يأ «ءارج راغب ثنحتي ناك» :ثيدح الإ اهنم ظفحأ ال «فوطي ناک < « يلصي

 : جرحتيو « مثأتي :لوقن امك «مثإلا نم هب جرخي العف لعفي : يأ .ثنحتي نالف :لاقي

 ارومأ .َتيأرأ» :مازح نب ميكح ثيدح هنمو ءجرحلاو مثإلا نم هب جرخي ام لعف اذإ
 .ها .«هللا ىلإ اهب برقتأ :يأ «ةيلهاجلا ىف اهب ُتَّنَسَتَأ تنك 11
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 اَمِب

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 .عنمْلاِب َبيجأَو َنيِفَلَكُملا عيِمجِل ُهَلْبَف “نم أب لڍئشاو
 ال ِدْداَوَتلا :ائلُق .ُهْبَمِرَل وأ ةَطَلاَُمْلاب ُةَداَعْلا ٍتْضَقَل اك ْوَل :اوُلاَق

 ذيل أل عر خخ . 3 هك ل
 لوألا يب اًعمَج اَهْيَلَع لمحي ‹ عِياَومِل ؛ةطلاَخُملا ُعِيَتْمَت قو

 (0دكعَتُم ِثْعَبْلا َدْعَب اسو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص] هنأ :ٌُراَتْخُمْلا (ُةَلَأْسَم)
oيارا وو  

 «ْنَماو «لقاعلا ريغل «ام» نأل ؛خسانلا نم رهاظ فيرحت وهو .«ْنَم» لدب هام أ :يف
 .بلاغلا ىف لقاعلل
 .هتبثأ ام باوصلاو .«وأ» لدب «و» أ :ىف

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 لبق ءابلا رسكب (ٌدّبَعَتُم) اهنأ 98ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا مامإلا راتخا
 تح هابل عتق يتم هک هتوبن دعب بّوصو «كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو يلع هتوبن

 ىلع هلبق نم عرشب ىلاعت ُهدّبعت هنإف ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هتوبن دعب هفالخب اذه و) : لاق

 اًدّبعتم حتف يأ) حتفلا ميقتسيف «زيزعلا باتكلا يف هيلع تدرو صوصنب كلذ يف فالخلا

 .ها .«اهلبق ام نود ةوبنلا دعب اميف (لوعفم مسا هنأ ىلع

 رحبلا يف يشكرزلا هاكح .لوصفلا حيقنتل حرش يف ٌيقارعلا يفارقلا مالك لقن دقو
 4٠/5 4١. طيحملا

 مامإلا بهذم وه ‹رصتخملا يف انهو ۹٠۰۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخا ام

 «هباحصأ رثكأو ةياور يف دمحأ مامإلاو .ةيفنحلا روهمجو «هباحصأ روهمجو كلام

 هنع عجرو ٥۲۸ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا هراتخاو «ةيعفاشلا ضعبو
 ام الإ انل عرش عيمجلا نأ :ةرصبتلا يف ترصن يذلاو» :لاق ثيح ٠۴ص عمللا يف
 .ها .«انل عرشب سيل كلذ نم ائيش نأ :يدنع نآلا حصي يذلاو ءهخسن تبث

 قرى طيحملا رحبلا يف ام ىلع نسحلا نب دمحم نع روصنم وبأ ذاتسألا هاكحو

 هيلع ىنبو اذه ىلإ ليم يعفاشللو» ۳1/1 ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ ٍلاقو

 .ها .«هباحصأ مظعم هعباتو «ةمعطألا باتك يف هلوصأ نم ًالصأ

 لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو «ريسيتلا حرشب ٠١١/۳ ريرحتلا يف مامهلا نبا هراتخاو
 5٠١. /؟ ةيضابإلا نم سمشلا ةعلط بحاص هراتخاو ١١۲ص

 :اوقرتفا مث .ًالصأ عرشب ًادبعتم نكي مل هنأ ىلإ ةلزتعملاو «ةيعفاشلا رثكأ بهذو
 .انعرش يف هضيقن هنمظتل ؛ًالقع زئاج ريغ دبعتلا نإ :ةلزتعملا تلاقف
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 ٍلآلْذَيْسإلا ىَلَع ُقاَمّتالا :اًضِنَأَو ُهُؤاَقَب :ٌلْضَألاَو َمَّدَقَت اَم :اكل

 ٍةالَص ْنَع َماَن ْنَمِْج : لاق هنآ َتَبَت :اًضْيََو ,"”#©سْفّنلاب َسْفّنلا# : "يلوم

N 

(1) 

() 

(۳) 

(4) 

(6) 

 ر ر رر م رە ر

 “يرل ةالَّصلا مقأَر : 5و امرك اذِإ اَهّلَصْيْلَك ءاَهَيِسَن و

 ىفصتسملا يف يلازغلا هراتخاو ءاعرش عونمم هنكلو «هليحي ال لقعلا :نورخآ لاقو

 ٠٠٠٠/۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو 27ص لوخنملا يفو ١-۲١١

 نع 47 4١/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكحو ۰۳۷۸/٤ ماكحإلا يف يدمآلاو

 .يكلاملا قاحسإ نب ليعامسإ يضاقلاو «يفريصلاو «يمزراوخلاو «يناعمسلا نبا

 .586 ص ةرصبتلا .۳۳۸/۲ دمتعملا ۳۳٠/١. ناهربلا :يف ليصفتلاب ةلأسملا رظناو

 يزارلل لوصحملا .۲۳۳ص لوخنملا .501 518/١ ىفصتسملا ."هص عمللا

 ىهتنملا 85/١". لوصألا ىلإ لوصولا ۳۷۸/٤١. يدمآلل ماكحإلا .:0/

 /” رصتخملا نايب .504/54 بجاحلا عفر .787ص لوصفلا حيقنت حرش ٠١. 8ص

 ١/ طيحملا رحبلا .44"/؟ ليصحتلا .785/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۰

 سمشلا ةعلط حرش .١١5ص لوحفلا داشرإ ٤٤/٣. عماسملا فينشت .47 ١

 ا

 يناجنزلل لوصألا ىلع عورفلا جيرخت :يف ةلأسملا هذه يف فالخلا رثأ رظناو

 .١44ص يونسإلل ديهمتلا .6817؟ 8١1١/5 بجاحلا عفر ."ال٠ص

 . .«هلوقب» لدب «هلوقل» أ : يف

 .©«سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو# :اهمامتو ٤١. :ةيآلا ةدئاملا ةروس

 كانه نأ ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ةراشإلا تقبس دقو .«الت» لدب «ىلت» ش ءأ :ىف

 .اهيلع ٌثهبن دقو «مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فالخ ىلع تيك تامالك
 ١. :ةيآلا هط ةروس

 .كلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم :لاق لكك يبنلا نأ سنأ نع

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ

 .هل ظفللاو )١4"( ١/ ٤۷۷. ثيدح اهئاضق ليجعت

 اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم (۴۷) باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هجرخأو

 1 .۳۰۸ ۳۰۷/۱ )٤٤۲( ثيدح اهركذ
 هللا نإف ؛اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع لفغ وأ «ةالصلا نع مكدحأ دقر اذإ» :ملسملو

 عضاومو دجاسملا باتك يف هجرخأ ٠١[. هط] يركذل ةالصلا مقأو :لوقي ىلاعت

 .كالا/١ (۳۰۹) ثيدح خلا ... ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا

 باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف هجرخأ «هلثم ةريره يبأ نع ًاضيأ ملسملو

 )۳١١( ٤۷۷/١. ثيدح...ةالصلا ءاضق
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 "وب ٍلالْدَيْسالا ىَلَع لدي ُهُقاَيِسَو .2"”[ُماَّسلا ِهْيَلَع] ىَسوُمِل َيِهَو
 7 7 ءره r2) 0 ). هك ل( ع
 َبيِجأَو .هبوصو [ُهْنَع هللا َىِضَر] ` ِذاَعم ثي ِثيِدَح يف ْرَكْذُي مل :اولاق

 ا
o۶ةلدألا َنْيَب اَعْمَج ؛ هلل أ شب َباتكْلا َّنأل ِءاَّمِإ : كرت هاب . 

 :هبكْعُمْلا :اًمْلُق .اهنَع ُتْحَبْلاَو اَهُمَّلَعَت َبَجَوَل داك رَل :اولاق

 .ُجاَتْحَي الف راوتل
 ت

 الإَو كاَهَّمَلاَح اَمِل : "اف .ٌةَحِساَت ُهَتَعيِرَض َّنَأ ىَلَع ُعاَمْجِإلا ا :اولا
 مسا ص

 .رفكلا ميِرْحَنَو ءٍناَميِإِلا بوجو خس بجو

 دس جت

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(
 ۲۷١. /" رصتخملا نايبو ٠٠۹/٤ بجاحلا

 «مالسلا هيلع ىسومل باطخ ةيآلا هذهو» :۲۷۲/۴ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق (۲)

 ىلع هلثم هباجيإ دعب «ىسوم ىلع بجوأ ام ةوالت نم مالسلا هيلع يبنلا مالك قايسو
 .هب لالدتسالا ىلع لدي ةمألا

 ضرعم يف مالسلا هيلع لوسرلا أرق امل ؛هلبق نم عرشب ةثعبلا دعب دبعتلا الولو
 .ها .(هب لالدتسالا

 انلبق نم عرش نأ ىلع هب لدتساو» :۷۲/۲ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 حيحصلا وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ةروكذملا ةيآلاب بطاخملا نأل ؛انل عرش
 .ها .«خسان دري مل ام لوصألا يف

 رظنلا لذب .۲۷۳ص يجابلل ةراشإلا 4605/١. يجابلل لوصفلا ماكحإ :رظناو

 ىلع دضعلا حرش .۲۷۲/۳ رصتخملا نايب 57١. /4 بجاحلا عفر .5884ص يدنمسألل

 .۷۲/۲ يرابلا حتف 4١/5. رينملا بكوكلا حرش .۲۸۷ /۲ رصتخملا

 .١٤٤ص عامجإلا ةلدأ يف هجيرخت قبس ذاعم ثيدح 2

 نايب يف امل قفاوملا وهو.ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (54)
 .ه٤/١٠ بجاحلا عفرو ۲۷۲/۳ رصتخملا

 .أ :نم ةطقاس «هكرت» ةظفل (5)

 .ارتاوتملا» لدب «رتاوتلا» ش : يف )53
 ع

 .أ :نم ةطقاس «انلق» ةظفل (۷)
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 :ُراَمْخُمْلاَو . قاما «ٌىِباَحَص ىَلَع "”ةَبُح َسْبَل :''”نباَحّصلا ُبَهْذَم ويس عويس Df ر | (؟)كده s+ of )ا و مد
. 

 ال يماعلا نأل ؛ةلبانحلا ضعب هديق امك ملاعلا يباحصلا بهذم :بجاحلا نبا لقي مل (1)
 .رظن ريغ نع رداص هنأل ؛هل لوق

 ٤١٤/٤. رينملا بكوكلا حرش .١47ص ةدوسملا 404/١. ةهزنلا عم ةضورلا :رظنا
 ٤٤١/۳. عماسملا فينشت

 /5 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(ةجح» لدب «ةجحبا ش. ءأ :يف (9)

 .۲۸۷ /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۰۲۷٤/۳ رصتخملا نايبو غ6

 مأ ادهتجم ناك ءاوس ءاقافتا رخآ يباحص ىلع ةجح سيل دهتجملا يباحصلا بهذم (۳)
 نع ثحبيو ءرظني نأ هيلع لب «هريغ دلقي ال دهتجملا نأل ؛حضاوف «ناك نإ امأ ءال
 .ديلقتلا هتفيظوف «نكي مل نإ امأو ءهنظ ىلع بلغ امب لمعيو «مكحلا

 يدمآلا هعبتو «- 407 /" صيخلتلا يف امك - ينالقابلا يضاقلا قافتالا اذه لقن دقو

 نباو .رصتخملا يف انهو ٦۰۲۰ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ا ماكحإلا يف

 اذإ امأف» :لاق ۴٥ص عمللا يف يزاريشلا قاحسإ ابأ خيشلا ّنكل ءمهريغو ٤4

 سيل هنإ :انلق اذإف ؟ةجحب سيل وأ ةجح هنأ يف نيلوقلا ىلع تيئب نيلوق ىلع اوفلتخا

 لب «نيقيرفلا يف دحاو ديلقت زجي ملو «ضعب ىلع ةجح مهضعب لوق نكي مل ةجحب

 ىلعو «ةباحصلا رثكأ نيلوقلا دحأ ىلع ناك اذإف ءددعلا ةرثكب رخآلا ىلع نيلوقلا دحأ
 .ها .«.. رثكألا هيلع ام مدق ءلقألا رخآلا لوقلا

 عا؟ 2١ص ىهتنملا 8 يدمآلل ماكحإلا . ها" ص عمللا 16/7 صيخلتلا : رظنا

۱۱۸٩ 



 6006 هس حرس

(Pgs ay عع 
 ةمدقتم ةجح هنأ يف ِنآلْوَق 20[ُهللا اًَمُهَمِحَر] ٥ً و أَو ءٌىِعِفاَّسلِلَو

 سايل ىَلَع (ه) ا 1

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€4) 

(6) 

 .۲۸۷ /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .؟ا/8 /۳ رصتخملا نايب .ه٤/۱۳ بجاحلا عفر

 ٠۳/١. طيحملا رحبلا ٤٤١/۳. عماسملا فينشت .47؟/84 رينملا بكوكلا حرش

 ."مهريغلا لدب «هريغ» ش : : يف

 قفاوملا وه هتبثأ امو .«دمحأ» لدب 8١/5., بجاحلا عفر يف امك «دمحأل» أ :يف

 .۲۸۷ /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲۷٤/۴ رصتخملا نايب يف امل

 امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 .ه٤/١١ بجاحلا عفرو كا رصتخملا نايب يف

 . م١ لدب (ةَمّدَقُم «ش : :يف

 .هيف اوفلتخا .؟يباحصلا ريغ ىلع ةجح نوكي له يباحصلا لوق امأو

 سيل هنإ :يعفاشلل ديدجلا لوقلاو .نالوق هللا امهمحر دمحأ مامإلاو يعفاشلا مامإلل

 ٠١۹/٩ لوصحملا ىف يزارلا رخفلاو ٠۲٠٠/١ ىفصتسملا يلازغلا هراتخاو .ةجحب

 «ةرعاشألا نع 586/4 ماكحإلا يف يدمآلا هاكحو ««قحلا هنإ» :هنع لاقو
 انهو .5١7ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو «يخركلا نسحلا يبأو «ةلزتعملاو

 حرشب ٠٠٠/۳ جاهنملا يف يواضيبلاو «ةلبانحلا نم باطخلا وبأو ءرصتخملا يف

 «باهولا دبع يضاقلاو ٥٤٤٠ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا هاكحو «جاهبإلا

 .كلام مامإلا نع ۲۵٥۸/۲ دونبلا رشن يف يطيقنشلا يولعلاو

 روهشملا وهو ءةجح هنإ :دمحأ مامإلل ةيناثلا ةياورلاو «يعفاشلل ميدقلا لوقلاو

 .ركب يبأ رايتحا وهو .كلام مامإلا

 نم ةعدرب ىلإ ةبسن «نيعلاو لادلا حتفو «ءابلا رسكب] ىَعَدْرِبلا ديعس يبأو «يفنحلا يزارلا

 .ةيفنحلا رثكأ نع ٠٤/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكحو «[ناجيبرذأ دالب ىصقأ

 ١/ ىفصتسملا .045ص يعفاشلل ةلاسرلا :يف ةلأسملا هذه ىلع مالكلا ليصفت رظنا
 يدمآلل ماكحإلا ۴۷٠/۲. لوصألا ىلإ لوصولا ١59/5. يزارلل لوصحملا . ٠

.FAo / 4١/*40. ةهزنلا عم ةضورلا .450 ص لوصفلا حيقنت حرش .٠٠۲ص ىهتنملا  

 رصتخم حرش .١5١ص يلعبلا رصتخم ۲۷١/۳. رصتخملا نايب 5١14/4. بجاحلا عفر
 ٠١۲/۳. ريرحتلا ريسيت .ه١/٤ طيحملا رحبلا ."9١/؟ ليصحتلا ۱۸١. /۳ ةضورلا
 .508/7 دونبلا رشن .547 /* عماسملا فينشت .۱۸۷/۲ تومحرلا حتاوف

 لوصألا ىلع عورفلا جيرخت .444ص يونسإلل ديهمتلا :كلذ يف فالخلا رثأ :رظناو
 .١18ص يناجنزلل

 ما/ ١ ١



 ركب يبأ ُلْوَق :ُةَّجُحْلا :َليِقَو ."َساَيِقْلا فلاح نإ :ٌمْوَق َلاَقَو 7 - يب ص 8 32
 20[ م عود هللا يِضَر] و

 ىَلَع حم ناگ ْوَل :اًضِئَأَو ُهُكْرَت َبَجَوَ هيلع ْيَلَع َليِلَد آل :اَمَل
 “هيف ُرّدَقُي ال ْذِإ ؛هِرْيَغ ىَلَع ٌةَبُح ٍلَصْفأل مّلغألا ُلْوَق ناكل مهري
 , ی

 .فيقوتلا الإ هل لحم ال يباحصلا نأل كلذو ؛الف الإو ءةجح ناك سايقلا فلاخ نإ (1)

 يعطق يعمس دنتسم مهل حال مهلعلف» ۸4١/۲: ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ لاق

 .ها .«ماقملا اذهل مهعابتا بجيف «كلذب مهمكح ناك ثيدح صن نم

 ىفصتسملا يف هنع عجر هنكل ٥١٤ص لوخنملا يف يلازغلا مامإلا بهذ اذه ىلإو

 .اقلطم ةجح هربتعي ملو ءالالك _ ۲

 وه اذهو» :هلوق «زيجولا» يف ناهرب نبا نع 04/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقنو
 .«هيلع لدت امهنع هللا يضر يعفاشلاو «ةفينح يبأ نيمامإلا لئاسمو :لاق .نيبلا قحلا
 ٠.٤١/١ 0001 ٠ عماسملا فينشت رظناو ها
 لوخنملا ۲۷١. - ۲۷۱/۲ ىفصتسملا ."98ص ةرصبتلا .44317/؟ ناهربلا :رظناو
 حيقنت حرش ."88/4 يدمآلل ماكحإلا ١154/5. يزارلل لوصحملا .4!/ه ص

 بكوكلا حرش .0٠60ص يونسإلل ديهمتلا 68١5/4. بجاحلا عفر .455 ص لوصفلا

 عماسملا فينشت .609/56 طيحملا رحبلا .185/7 تومحرلا حتاوف .754/5 رينملا

۳| £0. 

 - ۱۲۹/٩ يزارلل لوصحملا ٤۷١. - ٤۷٤ص لوخنملا :ىف هتلدأو لوقلا اذه رظناو (۲)

 .018/4 بجاحلا عفر .٤٤٤ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۸۸/٤. يدمآلل ماكحإلا ٠.
 .77/6 /# رصتخملا نايب

 عفر يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 .۲۸۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2114/7” رصتخملا نايبو ۱١/٤ بجاحلا

 .(مهريغا لدب «هريغ» ش : يف )€(

 .؟مهيف» لدب هيفا أ :يف (6)

 ردقي ال ذإ» :فنصملا لوق دنع ۲۸۷/۲ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق )50

 ؛هريغ ىلع ةجح هلوق نوكل ابجوم يباحصلا يف ردقي ءيش ال هنأ هنايب» :«رثكأ مهيف

 كلذ ناك ولف ءو هلاوحأو لوسرلا ةدهاشمل ؛ريغلا نم لضفأو ءملعأ هنوك 35

 .ها .«هريغ نم لضفأو ملعأ لك يف ةيجحلا مزلتسال ءابجوم

 -مهيف ردقي ال ذإ) :هلوقل حرش «ردقي ءيش ال هنأ هنايب : هلوق» :ينازاتفتلا ققحملا لاقو

١184 



 / « َحيِجْرّتلا نأ َبيِجْأَو .ٌجَجحْلا َتَضَقاَتَتَل ءةّصح ناك وَل :ُلِدُْساَو 2
 20و دع ُهْعَفْذَي َرييَخَّتلا وأ ءَفْقَوْلا وأ [/85]

 اَذِإ َبيِجْأَو .داهيجالا ٍناَكْمِإ م ٌديِلْمَتلا َبَجَوَل هة ناک ول : ٌلِدُْيْساَو

 .ديلقَت الف ةجح ناك

 “يغب نِ نْيَدللاب ۱ ودا e وُجنلاَك يِباَحْضَأِل :اوُ

 .ةَباَحَّصلِل ُهَباَطِح َّنَأل ؛َنوُدْنَقُمْلا ل دا

 ْلَبْقَي ْمَلَف ِنْيَحْئَّسلاِب ِءاَديْقالا طرب هايِلَع نِمْحَئلادْبَع ىَلَو :اوُناَث e 2 ەە 8 ظ8 هر 2.از ل 00ج
 es “ع هللا َيِضَر َناَمُْع ََلَوَر

 يباحصلا لوق ناك ول :اولاق ثيح ىنعملا اذه ىلع اوعلطي مل نيحراشلا نأكو .؛رثكأ =
 «ليوأتلا مهعامسو «ليزنتلا مهتدهاشمل ؛لضفأو ملعأ يباحصلا نوكل ؛ناكل ء«ةجح

 هيلع فقي مل ام ىلع همالك نم هدارمو «مالسلا هيلع يبنلا لاوحأ ىلع مهفوقوو
 رصتخملا نايب :رظناو ها .«كلذ مهيف ردقي ال ذإ ؛مهريغ نم رثكأ مهنوكل ال «مهريغ
 001/4 بجاحلا عفر ۳

 ءَفْقَوْلا وأ « َحيِجْرّتلا دأب َبيِجَأَو ُجَجحْلا ِتَضَفاَنَل كح َناَك ول :َلِدئْساَو» :ةرابع )١(
 .أ :نم ةطقاس . ريك ُهُعَفدَي ريحا وأ

 .۷٦٤ص .«..مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال : ةلأسم يف هجيرخت قبس )۲(

 .45556ص ...مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال :ةلأسم يف هجيرخت قبس ةرفإ

 .أ :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«فوع نب» ةدايزب «فوع نب نمحرلادبع» أ :ةرابع )٤(

 ناك «يندملا يرهزلا يشرقلا ءدمحم وبأ ليلجلا يباحصلا :وه فوع نب نمحرلادبع
 وهو ءًاميدق ملسأ «ءافشلا همأو ءةبعكلا دبع :ليقو ءورمع دبع :ةيلهاجلا يف همسا
 ركب يبأ دي ىلع اوملسأ نيذلا ةسمخلا دحأو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةينامثلا دحأ
 يفوت نيذلا ىروشلا لهأ ةتسلا دحأو «ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو «مهنع هللا يضر

 نب دعس نيبو هنيب هلك يبنلا ىخآو «نيترجهلا رجاه .ضار مهنع وهو ِ هللا لوسر
 .هللا ليبس يف قافنإلا ريثك ناكو ءدهاشملا رئاسو ناوضرلا ةعيبو ءًاردب دهش .عيبرلا
 ءهالا7 ةنس هنع هللا يضر يفوت .ةريثك هبقانمو .ةحارج نيرشعو ىدحإ دحأ موي حرج

 ءايلوألا ةيلح .87/7 باعيتسالا 4١157/7. ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .كلذ ريغ ليقو

 218/١ ةوفصلا ةوفص ١.
 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (©)

١6 



 ةَريَسلا يف ْمُهُمعَباَتُم :ٌُداَرْمْلا :انلُق .ٌعاَمْجإ هلأ لَك ركي ْمَلَو “رق م
 0 ٌيِباَحَّصلا ىَلَع َبَجَو الو ا

 َكِلُذ َّنأب َبيِجأَو .ِةّئِلْقَن ٍةَّجُح ْنِم دب الف ءَساَيِقْلا َفَلاَح اَذِإ :اولاق

 .ْمِهِرْيَغ َعَم َنيِعِباَتلا يِف يِرْجَيَو ءّيِباَحَصلا مرلي

00 

000 

(۳) 

 ګګ چ ک9

 .٤ّلبَقَف» لدب 'َلبَق» أ :ىف

 :هتادايز نم اله ١/ هيبأ دنسم يف لبنح نب دمحأ مامإلا نبا هللا دبع ىور

 : لاق لئاو يبأ نع مصاع نع شايع نب ركب وبأ انث ءَةَصِئَبُق انث «عيكو نب نايفس انث
 دق يبنذ ام :لاقف ؟ اًيلع متكرتو نامثع متعياب فيك :فوع نب نمحرلادبعل تلق»

 ركب يبأ ةريسو ةي هللا لوسر ةنسو ءهللا باتك ىلع كعيابأ :تلقف « يلعب تأدب

 .«معن :لاقف «نامثع ىلع كلذ تضرع مث .ُتعطتسا اميف :لاقف رد

 .هقاّرو نم هتفآ امنإو ءةجح ريغ نايفسف» :۳۸4 ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا :
 ءايشأل ؛هيف نوملكتي :يراخبلا لاقو .يدَع نباو ءْناَّيِح نباو متاح يبأ نبا ا اذك

 .ها .«بذكلاب مهتم : :ةَعْرُر وبأ لاقو .اهايإ هوتَ

 /؟ ريغصلا خيراتلا 64/١". نيحورجملا 71١/4 ۲٤. ليدعتلاو حرجلا :رظناو

 .۱۷۳ /۲ لادتعالا نازيم ١7/١". بيرقتلا ٥

 .هْعيَْص هنع هللا يضر فوع نب نمجرلادبع انديس ىلع ْرَكْنُي ملو :يأ

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .515/4 بجاحلا عفر .۲۷۹/۳ رصتخملا نايب :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم 4

114۰ 



(1) 

() 

(۳) 

 ص 59

 ىَّبَح ءْمُهْدْيَغ ُهَرَكْنَأَو ."0ةلباَتَحْلاَو .2"”هّيفتَحْلا هب لاق :"”ٌُناَسْخِتْسالا

 ءاوس ءًانسح ءىشلا دامتعا :وأ .ًانسح هداقتعاو ءءىشلا دع وه :ةغللا ىف ناسحتسالا
 1 ١ .ًالهج وأ ًاملع ناكأ
 /4 طيحملا سوماقلا .٦۲۳ص بغارلا تادرفم .۲ص يناجرجلل تافيرعتلا :رظنا

 رينملا بكوكلا حرش .191/# ةضورلا رصتخم حرش 1417/١. رينملا حابصملا .5

 .8ا//5 طيحملا رحبلا . ٤

 عم ءاهيلإ عرفتي يتلا يناعملاو .لوصألا ءاملع حالطصا يف ناسحتسالا فيرعت رظناو

 لا .58ص عمللا .444ص ةرصبتلا :يف هيف لوقلا قيقحتو «ةلدألاو ةلثمألا
 ةضورلا 46١. ص لوصفلا حيقنت حرش ۰ /4 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف ۸0/1

 عفر .١٠٠ص يلعبلا رصتخم ۱۹١/۳. ةضورلا رصتخم حرش 7/١*4. ةهزنلا عم

 حرش .۲۸۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۸۲/۳ رصتخملا نایب .۰ 5 جالا

 .4١٠/؟ يسخرسلا لوصأ .ينانبلا ةيشاح عم "84/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 لخدملا ."7ص يناجرجلل تافيرعتلا ."7/١5؟ تومحرلا حتاوف ۷۸/٤. ريرحتلا ريسيت
 /5 طيحملا رحبلا ٤٠/٤. رينملا بكوكلا حرش .۲۹۱ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ
 .11950/7 عماسملا فينشت .۷

 رظنلا لذب ١48/7. يسخرسلل لوصألا يف ررحملا ”/5١4. يسخرسلا لوصأ :رظنا

 رون حرش عم ۲۹۰/۲ رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك .547ص يدنمسألل

 .7556ص يفكصحلل راونألا ةضافإ ."/4 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك .راونألا

 .*7/١7؟ تومحرلا حتاوف 6/6 ريبحتلاو ريرقتلا .78/4 ريرحتلا ريسيت

 .١46ص ةدوسملا #//١891. ةضورلا رصتخم حرش .١4ا//١ ةهزنلا عم ةضورلا : رظنا

 رصتخم .١79ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .477/4 رينملا بكوكلا حرش
 .5١؟ص ىلعبلا

41 



0) 

(۲) 
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 رف تتش ناَسْحِتْسإ

 /" رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك .أ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 8٠١: /4 بجاحلا عفرو 0.58١ /* رصتخملا نايب يفو .ش :نم هتبثأ امو ۸

 .(هنع هللا ىضر»لدب «هللا همحر"

 :ناسحتسالا نع ةيخيرات ةذبن
 هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا ناسل ىلع ترهظ ام لوأ ةرثكب ناسحتسالا ةملك ترهظ

 .سايقلا ةملكب ةنورقم ركذت اهعيضاوم بلغأ يفو «عورف نم هنع لقن اميف اهددرت رثكف

 ىلع ناسحتسالاب اذك انتبثأ انإ وأ ءاذك نسحتسن انكلو ءاذكب يضقي سايقلا لثم

 ةياورلا الول ْوَأ ءذخأن ناسحتسالابو ءاذك ناسحتسالاو اذك سايقلا وأ «سايقلا فالخ

 .سايقلاب تلم
 مامإ هنإ) : هنع ليق ىتح هلئاسم ترثكو «ناسحتسالا يف ةفينح وبأ مامإلا عرب

 ةفينح وبأ ناك" : ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا هذيملت هنع لاقو ««ناسحتسالا

 مل «نسحتسأ :لاق اذإ ىتح هنوضراعيو ءهنم نوفصتنيف «سيياقملا يف هباحصأ رظاني

 ..«لئاسم نم ناسحتسالا يف دروي ام ةرثكل ؛مهنم دحأ هقحلي

 لئاسملا يف ناسحتسالا ركذ رثكو «كلذ يف داهتجالا ةجرد اوغلب نيذلا هذيمالت هعباتو

 لئاسملا نأو «ةيعرشلا ةلدألا نم ليلد هنأ ديفي هجو ىلع هباحصأ نعو هنع ةلوقنملا

 دمحم دع ىتح ءاهتفرعم دهتجملا ىلع بجي يتلا عاونألا نم اعون تحضأ ةنسحتسملا

 ةفرعمك داهتجالا طورش نم اطرش ءاهقفلا دنع ناسحتسالا لئاسم ةفرعم نسحلا نب

 .ةلدألا نم هريغ

 تارابع تءاج لب «ناسحتسالا طباض ديدحت هباحصأو ةفينح يبأ مامإلا نع دري ملو

 ةرم سردلا ةقلح يف هب احرصمو «ةرم هسفن يف ليلد ىلع اناونع اهلعج ةقلطم

 وه ام نكلو هيلع عجريف «سايقلا ضراعي ليلد هنأ كلذ نم مهفي ام لكو « ىرخأ

 .رثأ وأ ثيدح هنأ ةليلقلا لئاسملا ضعب يف الإ هنم دارملا نيبي مل ؟ ليلدلا اذه

 ..«سايقلاب ُتْلُقَل رثألا الول» : اهيف لوقي هتارابع ضعب نم
 ناسحتسالاب لمعلا هذيمالتو كلام مامإلا نع لقن«هباحصأو ةفينح يبأ نع لقن امكو

 : لاق هنأ هنع مساقلا نبا هذيملت ىور دقف .ةلمجم تارابع يفو«لئاسملا ضعب يف

 .«ملعلا راشعأ ةعست ناسحتسالا»

 لب ««سايقلا نم بلغأ نوكي دق ملعلا يف ناسحتسالا» : هذيمالت دحأ غبصأ لاقو

 ..(«ملعلا دامع ناسحتسالا نأو ءةنسلا قرافي داكي سايقلا يف قرغملا نإ» : لاقو غلاب

 فلتخاف «تام مث «رايخلاب ةعلس ىرتشا نم  ةلأسم يف هذيمالت نم بهشأ لوقيو
 = :  يقابلا هلبقو ءدر نم بيصن لوبق نم عئابلا عنتماو ءهخسفو دقعلا ءاضمإ يف هتثرو
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 ..«ءاضمإلا نسحتسن انكلو «خسفلا سايقلا» =

 ليلد نودب نسحتسن انإ :امهباحصأو كلامو ةفينح وبأ :نامامإ لوقي نأ لقعي الو
 نأل ؛هنم دارملا الو ءُهَعون هب نولئاقلا نيبي مل ليلدلا اذه نأ ريغ .عراشلا نم ربتعم
 ملو .ماكحألل طابنتساو داهتجا رصع لب «تاحلطصملل فيرعت رصع نكي مل رصعلا

 .هنم مهدارم اونيبي ىتح هيف عازنلا راث نكي

 ؛راكنإلا دشأ هل هراكنإو ءًافينع ناسحتسالا ىلع يعفاشلا مامإلا موجه ناك انه نمو
 ۔ يفنحلا بهذملا عابتأ نم هرظان نم ةنسلأ ىلع ًاريثك رودت ناسحتسالا ةملك عمس امل
 نوئجلي اوناك نيرظانملا ءالؤه لعلو ءاهنم دارملا اونيبي نأ ريغ نم  «يييِرملا رشباك
 ةملك يأ  اهتقيقح نع مهلأس ام اذإف «مهتمئأل اديلقت ؛ةجحلا مهزوعت امنيح اهيلإ
 َمْلَسَل ؛بهذملا يف اهتقيقحو ءاهانعم اونيب اوناك ولو ءنايبلا نع اوزجع  ناسحتسالا
 لوقلا قالطإ درجمل ناك يعفاشلا مامإلا راكنإ نأل ؛اهانعم يف مهشقانل وأ ءمهل
 «ناسحتسالا باب يف ماكحألا ةلدأ اهيف نِّيِب يتلا هتلاسر يف لوقيف «ناسحتسالاب
 سايقلا ليطعت زاج ول هنأو «مارح هنأو ءزوجي ال ناسحتسالا نأ ىلع لدت ٍتارابع
 هللا نيد يف اولوقيل ملعلا لهأ ريغ نم لوقعلا باحصأل بابلا حتفل ؛ناسحتسالا ىلإ
 .ىوهلاب لوقو ذذلت هنأب هللا همحر حرصي مث «ناسحتسالاب

 لوقي نأ دحأ ىلع امارح َّنأ ...) :ه١ال _ ٤٠٠ص ةلاسرللا يف هترابع صنو
 :ٌلجرلا لوقي نأ َتنأ زيجت لهف ...ًربخلا ناسحتسالا فلاخ اذإ ءناسحتسالاب
 ملعلا لهأ ريغ نم لوقعلا لهأل زاج سايقلا ليطعت زاج ولو ...؟ سايق ريغب نسحتسأ
 .(ذذلت ناسحتسالا امنإو ...ناسحتسالا نم مهرضحي امب ربخ هيف سيل اميف اولوقي نأ
 .هأ

 نأ هيف نيبي ««ناسحتسالا لاطبإ» ناونعب اباب دقعي ۲۷۷ - 37١ ۷ 'مألا» هباتك يفو
 «عامجإلاو «ةنسلاو .باتكلا :يه اهريغب يتفي نأ يتفملل زوجي ال يتلا ةلدألا
 هناسحتساو هيأر يف هسفن عضوو ءاهنع جرخ دقف ناسحتسالاب لاق نم نأو .سايقلاو

 .هيأر عبتي نأ يف اهعضوم ةنس الو «باتك ريغ ىلع
 .؛َعَّرُش دقف نسحتسا نم» :لاق هنأ "74ص لوخنملا يف يلازغلا مامإلا هنع لقن دقو
 وهف ؛عراشلا ليَ نم ليلد ريغ نم هدنع نسحتسم هنأب ًامكح تبثأ نم نأ كلذب ديري

 .عراشلا نم هذخأي مل هنأل ؛مكحلا اذهل عراشلا

 :اهنم ةريثك لئاسم يف نسحتسا دق يعفاشلا مامإلا نأ تبث دقو
 .فحصملا ىلع فيلحتلا نسحتسأ :هلوق -
 .ةباتكلا موجن نم ٌءيش بتاكملل كري نأ نسحتسأ :هلوقو -
 .ّنَقأ اذإ هينذأ يخامص يف هيعبصأ  نذؤملا يأ - عضي نأ نسحتسأ :هلوقو -
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 نإ الق . E ُهَتَراَبِع سعت ا هن ٍدِهَتِجُمْلا ِسْفَن يف ْحِدَفْنَي ٌليِلَد : ليقف

 :.امهرد نيثالث ةعتملا يف نسحتسأ :هلوقو -

 عطقت ال نأ ناسحتسالاف «تعطقف ىنميلا لدب ىرسيلا هدي قراسلا جرخأ اذإ :هلوقو -

 .ىنميلا

 .هليوأت نم دبالو «لصأب سيل ينم ناسحتسا اذه :ًاثالث ةعفشلا رايخ دنع :هلوقو -

 يف طلخلا يف ريبك بيصن يبهذملا بصعتلل ناك دق هنأ ةلوجلا هذه دعب ىل ادب دقو
 هركنأ يذلا ناسحتسالاف «ميظع ريغ يف اوغلابو ءًالهس اوُبَّعَص ىتح ةلأسملا هذه
 هل دقعو 2«عّرش دقف نسحتسا نم» : ةروهشملا هتلوق هيف لاقو «هريغو يعفاشلا مامإلا

 وه امنإ :«ةلاسرلا» هباتك يف هركذو «ناسحتسالا لاطبإ» ناونعب «مألا» هباتك يف اباب

 هب لوقي ال رمألا اذه نأ كش الو .ةلدألا رئاسل ًارياغم ةعيرشلا لوصأ نم ًالصأ هرابتعا

 ( 1 .ملسم
 .بجاحلا نبا كلذب حرص امك هيف فلتخم ناسحتسا ققحتي ال هنأ :حضتي انه نمو

 ٤٠٠ص ةلاسرلا .۲۷۷ - 1١4/9. 78 707٠ 2.515 /ه مألا :يف ةلأسملا هذه رظنا

 ماكحإلا .177/5 يزارلل لوصحملا 984/١" 8٠". يزاريشلل بذهملا .60ا/
 - ۱۹۰/۳ لوقعلا جهانم .554/4 بجاحلا عفر #/٠١4. جاهبإلا ."41/4 يدمآلل
 44١. /* عماسملا فينشت .١٠٤٠ص لوصولا ةياغ .4۷ 98/18 طيحملا رحبلا .1
 يماسلا ركفلا .اهدعب امف ۱۳۷/۲ يبطاشلل ماصتعالا .479/5 رينملا بكوكلا حرش
 يبأ خيشلل هقفلا لوصأ ."۳“ص يرضخلا خيشلل هقفلا لوصأ ١148/١. يوجحلل

 هقفلا لوصأ ."78 _ "17ص ةرهز يبأ خيشلل «يعفاشلا» باتك .١77ص ةرهز

 77١/١ يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل يمالسإلا

 ضعبل هتدجو يننكلو «ةيفنحلا ضعبل فيرعتلا اذه نأ لوصألا بتك يف رهتشا دق
 ناسحتسالاو» 1١: 7 /# ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح يف ءاج دقف «ةيكلاملا
 رصقت دهتجملا نهذ يف حدقني ىنعم وهو» : ةيزاوملا يف ام وهو ءًاضيأ بهشأ دنع
 ربع دقف مكحلا امأو «هنسحتسا يذلا مكحلا ليلد :ىنعملاب دارملاو ««هترابع هنع

 .ها . (هنع

 ام نأل ؛سوه اذهو» ١/ ۲۸١: ىفصتسملا يف يلازغلا مامإلا هنع لاق فيرعتلا اذهو

 ؛هروهظ نم دبالو «قيقحت وأ «لايخو مهو هنأ يردي ال هنع ريبعتلا ىلع ردقي ال

 نمف ءوه ام يردي ال امب مكحلا امأ «هفيزت وأ ةلدألا ُهَحْحَضتِل «ةعيرشلا ةلدأب ربتعيل

 هجو الو ؟داحآ وأ رتاوتم عمسب وأ «هرظن وأ «لقعلا ةرورضبأ ؟هزاوج ملعي نيأ

 .ها .«كلذ نم ءيش ىوعدل

 يف هجولاو» : لاقو ناسحتسالل فيرعتلا اذه 4 ماكحإلا يف يدمآلا ركذ دقو

 = يف فالخ الف «ًادساف ًامهوو ءاققحم اليلد نوكي نأ نيب هيف ددرت هنأ هيلع هيلع مالكلا
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 كسمتلا زاوج يف عازن الف «ةيعرشلا ةلدألا نم ليلد هنأ ققحت نإو هب كسمتلا عانتما
 ناسحتسالا مساب هصيصخت يف عازنلا امنإو يْمُبْلا ةياغ يف كلذ ناك نإو ءاضيأ هب
 . «يظفللا عازنلل لصاح الو «هنع ريبعتلا ناكمإ ةلاح نود هنع ريبعتلا نع زجعلا دنع
 .ها

 يف رمألا عجر :تلق» : لاق ثيح ٠۹۲/۳ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا هبقعتو
 . يدمآلا ديري لاق امك هب لمعلا يف عازن الو ء«يعرش ليلدب لمع هنأ ىلإ اذه
 تاكلم فّرِحلاو مولعلا نم هيناعت اميف اهل ريصي سوفنلا نأ نادجولاب مولعملا نم نكل
 َحاصفإلا تفلك ولو «فرحلاو مولعلا كلت يف ةضراعلا ًماكحألا اهب كردت اهيف ةّراق
 ءاملعلا نم ةعامج كلذب ّرقأ دقو ءاهيلع رذعتل ؛لوقلاب فراعملا كلت ةقيقح نع
 تاعانصلا ٌلهأ كلذ يمسُيو «تايناردنكسإلا لئاسملا باوج يف ِباَّشخلا نبا :مهنم
 .ةَكَلَم :مهوحنو ةفسلفلا لهأو ءاّنْوَُذ :فوصتلا لهآ و«ةَبْرُ : مهريغو
 ةرثكل ؛ءايشألا ميق ةفرعمب َةَبْرُد مهل راص دق ءقاوسألا يف نولآلدلا كلذ لاثمو
 ميق يف ًاعرش لإ عجرُي ةربخ لهأ اوراص ىتح مهتاناعُمو مهيديأ ىلع اهنارود
 وأ «بوثلا ذخأي وأ «ةدرجم ةيؤر هاري وأ ءهقوسيف «سرفلا مهذحأ بكريف «ءايشألا
 هتميق وأ ءاذك يواسي اذه :لوقيف «هيف لآلد وه ام بسح ىلع نايعألا نم هريغ
 ؟اذك هتميق نإ :تلق ّمِل :هل انلق ول انأ عم ءصقن الو ةدايز ةبحب ئطخي الف ءاذك
 .فرعأ اذكه :لوقي لب ءةجحب حصفأ امل
 ؛ماكحألا جارختسا يف ٌةكلمو ٌةَبْرُد نيدهتجملا ضعبل لصحي نأ ُدْعْبَي ال اذه ىلعف
 يف هجولا حولي امك ةرابعلا اهنع رصقت هجو ىلع ةكلملاو قوذلا ةآرم يف ةلدألا ٌماكحأ هل حولت وأ ءاهنوديو اهتلدأ ىلع ةقباس ٌماكحألا هل حولت ىتح ءاهيف هرظن ةرثكل
 ريثك كلذ نع زجع دق لب .هكردأ امل هروهظ ةيفيك نع سانلا رثكأ لئس ولو «ةآرملا
 ب لمعلا زاج ءنظ وأ ملع هب هل لصحو «دهتجملل كلذ قفتا اذإف ‹«صاوخلا نم
 هبشي امب عرشلا يف ًامكح ريصي اذه نأ ةهج نم سانلا نم ريثك اذه نم عنتما امنإو
 .ها .«امدعو ًادوجو اهعم رودتف ءةلدألا رهاوظ ىلع تينب امنإ عرشلا ٌماكحأو «ماهلإلا
 نايب .۲۰۱/۴ جاهبإلا .475/5 بجاحلا عفر .891/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 .15/؟ يبطاشلل ماصتعالا .۲۸۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۸۳/۳ رصتخملا
 ةياغ .7/4"5 رينملا بكوكلا حرش ٤۳۸/۳. عماسملا فينشت .57/5 طيحملا رحبلا
 ١44/١. يوجحلل يماسلا ركفلا ١1595. ص لوصولا
 يف حدقني ليلد :هنأب هفّع نم امأف» ١/ ١54: يماسلا ركفلا يف يوجحلا خيشلا لاق
 .هنع هترابع رصقت دهتجملا سفن
 دعوهو «بجاو هب هلمعف «هتوبث ققحت ىنعمب دهتجملا سفن يف هحادقنا نوكي نأ امإف
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 .هيف عازن الو ٠ ىوفأ سايق ىلإ سايق ْنَع لوُدُعْلا َوُه :َليِقَو

 .٠ | آلَ قفا مَ ق 0 ايس ا يل

 .ةيف عاري الو < هص ىوفاي سايف صيصخت :ليقو

 ٍليِلَدِل ؛ِريِظَّنلا فالج ىَلِإ ُلوُدُعْلا :َلِبِقَو
PN لف (Dy (MD) 
 . هيف عاز الو < ىَوَفأ

 ماكحألا تبغت الو ءًاقافتا دودرمف «هيف كاش هنأ ىنعمب نوكي نأ امإو ءًاقافتا لوبقم -

(00) 

 قفز

 ٠ .هأ .«كشلاو لامتحالاب

 بجاحلا عفر 1۹١/١. ةضورلا رصتخم حرش .841/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۸۳/۳ رصتخملا نايب .501/# جاهبإلا . ٤

.YAAعماسملا فينشت ۹۳/١. طيحملا رحبلا 25 ىبطاشلل ماصتعالا  .A/Y 

 ١/ يوجحلل يماسلا ركفلا .۳۹١ص لوصولا ةياغ ٤١١/٤. رينملا بكوكلا حرش

4. 

 نيسحلا وبأ هبسنو «يزارلا ركب يبأ مامإلا ىلإ ةيفنحلا بتك يف بوسنم فيرعتلا اذه

 خيشلا هبسنو «نبيعت ريغ نم ةيفنحلا يرخأتم ضعب ىلإ ۲٠١/۲ دمتعملا يف يرصبلا

 .ةيكلاملا ضعب ىلإ ١44/١ يماسلا ركفلا يف يوجحلا

 دنع هب لومعم ىوقألا نأب ؛هيف فالخ ال «ىوقأ سايق ىلإ سايق نع لودعلاو

 .ضراعتلا

 .677/5 بجاحلا عفر ۳۹۱/٤. يدمآلل ماكحإلا .585 - ۲۹۰/۲ دمتعملا :رظنا

 يدنمسألل رظنلا لذب .۲۸۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۸۳ /۳ رصتخملا نایب

 ١/ يماسلا ركفلا ۹٠/١. طيحملا رحبلا .۸ ۴ عماسملا فينشت .۷٤1ص يفنحلا

 776/١. يبلش ىفطصم دمحم روتكدلل يمالسإلا هقفلا لوصأ .4

 .ةلعلا صيصخت .يف مالكلا ىلإ عجار هيف مالكلاو

 .۲۸۳ /۳ رصتخملا نايب .477/45 بجاحلا عفر ."97/4 يدمآلل ماكحإلا . :رظنا

 4١. - 40/5 طيحملا رحبلا .۲۸۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 يدنمسألا هنع هلقن امك ءهللا همحر يخركلا نسحلا وبأ خيشلا هلاق امم بيرق اذهو (۳)

 قف

 ناسنإلا لدعي نأ :ناسحتسالا نإ» : هلوقب هفرع ثيح ۸٤٠ص رظنلا لذب يف يفنحلا

جول ؛اهرئاظن يف مكح وه املثم ةلأسملا يف مكحي نأ نع
 لوألا نم ىوقأ وه ه

 ش .ها .«لوألا نع لودعلا يضتقي

 ۲۹٦/۲. دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ  ًاضيأ اذه يخركلا ٌفيرعت لقن دقو

 يأر هيلع رقتسا يذلا نأ ملعا» :۲۸۹ /۲ دضعلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 هيلإ قبست يذلا يلجلا سايقلا لباقي ليلد نع ةرابع :ناسحتسالا نأ وه نيرخأتملا

 = «رثألاب امإ هنأل ؛اعامجإ ةجح يه يتلا لئالدلاب هتوبث نأل ؛ةجح وهو ء«ماهفألا
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 لوحدك «سالا ٍةَحَلْضَمِل ؛ِةَداَعْلا ىّلإ ٍليِلَدلا مك ْنَع ٌلوُدُعْلا :َليِقَو
 وأ وىِناَمَر يِف ُهُئاَيَرَج :ُهُدَئَتْسُم :انْلُ .ِءاَّفَّسلا َّنِم ِءاَمْلا ٍبْرُشَو .ماَّمَحْلا
 نإ ورم ره ًالإَو .َكِلَد ُرَِغ وأ ءال ِرْيَغ نم ْمِهِمْلِع َعَم ْمِهِاَمَ
 تجر [ب /85] / .ِهْيَلَع لدي َليِلَد آل :الُق .هيِف ُفَلَتْخُم ٌناَسْحِتْسإ َقَمَحَ

۶ 

 ل .هکر

> 

 ثار ام» :َو ءىَلْوَألاَو َرَهْظَأْلا : يأ :انلق ."”«نَسخأ اوُعبئاَول :اوُلاَق

 امإو «عانصتسالاك عامجإلاب امإو .نايسنلا يف موصلا ءاقبو «ةراجإلاو مَلَّسلاك =
 .ةريثك هتلثمأو «يفخلا سايقلاب امإو «رابآلاو ضايحلا ةراهطك ةرورضلاب
 ىلع هنأب ريبخ تنأو ءًايلج ًاسايق لباقي يفخ سايق :بلاغلا يف ناسحتسالاب دارملاو
 .ها .؛ةلدألا نم ركذ امع ًاجراخ ًاليلد سيل ريسافتلا هذه
 انباحصأ دنع ناسحتسالا نإ :۲۲۹ ص قيقحتلا باتك يف يراخبلا زيزعلادبع لاقو
 وه هيف عازنلا عقو يذلا ناسحتسالاو .يفخو يلج ىلإ مسقنم هنإف ؛سايقلا يعون دحأ
 نيسايقلا نأ كش الو «يهشتلاب هوعرتخا ‹سايقلا ريغ رخآ مسق هنأل ؛يفخلا سايقلا
 هنأ الإ ءرخآلاب لمعلا كرتيو «نكمأ نإ ليلدب ؛امهدحأ حجرتي ةثداح يف اضراعت اذإ
 ءداهتجالا لهأ ماهوأ هيلإ بهذي يذلا رهاظلا سايقلا نيب زيمتلل ؛مسالا اذهب يمس
 .ها .«هل ضراعي ليلدلا نيبو

 لوخدك «سانلا ةحلصمل ؛ةداعلا ىلإ ليلدلا مكح نع لودعلا :هفيرعت يف ليقو )١(
 ىاقسلا نم ءاملا برشو ؛ثبللا ةدم الو «ضوع الو .ءاملا ريدقت ريغ نم ماّمحلا
 سايقلاو «ريكن ريغ نم اثيدحو اميدق هب ةمألا لماعت رهظ دق هنإف «عانصتسالا زاوجو
 .مودعم عيب هنأل ؛هعنم

 تباث وهف «مالسلاو ةالصلا هيلع هنمز يف كلذب اهنايرج تبث نإ ةداعلا نأب درو
 .دودرم وهف الإو «عامجإ وهف «راكنإ ريغ نم هنامز يف وأ «ةنسلاب
 نباو ءدشر نباو «يمخللاك .«ةيكلاملا ضعب دنع ناسحتسالل ىرخأ تافيرعت كانهو
 يدنمسألاو «يسوبدلا ديز يبأو «يسخرسلاك ةيفنحلا ضعب دنعو .مهريغو يبرعلا
 .مهريغو
 /؟ لوصفلا ماكحإ .177 ۔ ١۳٠ص برعلا نبال لوصحملا :يف تافيرعتلا هذه رظنا
 .۱۳۷ /۲ ماصتعال ا 6 لوصألا سئافن 40١. ص لوصفلا حيقنت حرش .۳
 لذب 148/٠١. ىسخرسلل طوسبملا ”/50١. يسخرسلا لوصأ 1٤۹/١. يماسلا ركفلا
 ٠۲١/۲. تومحرلا حتاوف ۷۸/٤. ريرحتلا ريسيت .548 - ۷٤ص يدنمسألل رظنلا

 . « مكبر نم مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو# :اهمامتو .۲ :ةيآلا رمزلا ةروس (0)
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 ت .ماَوعْلا مل َالإَو عامجإلا :ينْمَي ."0«ٌنَسَح هللا دنع َرُهَك انس َنوُمِلْسُمْلا

gE KDكح  

 دوعسم نب هللادبع نع روثأم اذه» :۳۹۲ - ۳۹۱ص بلاطلا ةفحت یف ريثك نبا لاق )١(

 نوملسملا هآر امو ءنسح هللا دنع وهف ءًانسح نوملسملا هآر ام : لاق هنأ ديج دنسب
 .(ءيس هللا دنع وهف ءائيس

 ءًادج بيرغ دانسإب نكلو ءًاعوفرم هنع ب يبنلا ةافو باتك يف رمع نب فيس هاورو

 ةرم نب ثراحلا نع «يعخنلا ةاطرأ نب ةاطرأ نع يعخنلا ديزي نب رينتسملا نع :لاقف

 .ها .ا(هنع ينهجلا

 نب دمخأ مامإلا هاور اذه» :0854 577/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ىلإ ًاعوفرم سيلو «هلوق نم دوعسم نبا نع يمرادلا ديعس نب نامثعو «لبنح
 ال طقاس دانسإب سنأ ثيدح نم ًاعوفرم يور امنإو «هعفرف أطخأ مهضعبو لَك يبنلا

 .ها . هب حتحي

 ركب يبأ قيرط نم ۳۸۹/۱ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأ اذه دوعسم نبا لوقو

 رظن هللا نإ : لاق دوعسم نب هللادبع نع «شيبُح نب زز نع ماصع انث ءشاّيع

 هثعتباف «هسفنل هافطضاف دابعلا بولق ريخ هيب دمحم بلق دجّوف ءدابعلا بولُق يف

 ري هباحصأ بولق دجوف ءدمحم بلق دعب دابعلا بولق يف رظن مث «هتلاسرب

 ..ًانسح نوملسملا هار امف «هنید نع نولتاقي «هيبن ءارزو مهلعجف «دابعلا بولق

 .«خلإ

 مامإلا قيرط نم اله - ۷۸/۳ ةباحصلا ةفرعم باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو

 .(هنع هللا يضر ركب ابأ اوفلختسي نأ ًاعيمج ةباحصلا ىأر دقو» هيف دازو ءدمحأ

 .يبهذلا هقفاوو « .«هاجرخي ملو «دانسإلا حيحص ثيدح اذه» : لاقو

 ملعلا لضف يف ءاج ام باب ءملعلا باتك يف «هدنسم يف يسلايطلا دواد وبأ هجرخأو

 نع لئاو يبأ نع مصاع نع يدوعسملا قيرط نم 8/١" نيدلا يف هقفتلاو «ءاملعلاو

 .دوعشم نب هللادبع

 دواد يبأ قيرط نم ۳۷١/١ ۴۷١ ءايلوألا ةيلح يف يناهفصألا ميعن وبأ هجرخأو

 .هب يدوعسملا نع يسلايطلا

 نم ۳۲۲ص داشرلا ليبس ىلإ ةيادهلاو داقتعالا : هباتك يف يقهيبلا ظفاحلا هجرخأو

 .ًاضيأ دواد يبأ قيرط
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 ةلَسزملا خلاصملا

 ا :©9ُهََسْرُملا ُحِلاَصَمْلا

 :ماسقأ ةثالث ىلإ همدعو اهرابتعا ىلع ليلدلا مايق ثيح نم حلاصملا ءاملعلا مسق )1١(

 .ةلسرمو «ةاغلم «ةربتعم

 ىلع هنم ليلدلا ماقو «ميكحلا عراشلا اهربتعا يتلا حلاصملا يه :ةربتعلا حلاصملا -

 يف فالخ الو .ةجح حلاصملا اذهو .اهيلإ ةلصوملا اهبابسأ ليصحتب رمأ نأب ؛اهتياعر

 «صوصنلا لاحم ريغ ىلإ اهماكحأ ةيدعتو «قافتالاب اهب ليلعتلا زوجي هنأو ءاهتحص

 ءاوس ءاهقيقحتل ؛ةيعرشلا ماكحألا تءاج يتلا حلاصملا عيمج لمشي مسقلا اذهو

 .ةيئيسحت وأ ةيجاح وأ «ةيرورض تناك

 ةيعرشلا ةلدألا تماقو «ميكحلا عراشلا اهاغلأ يتلا حلاصملا يه :ةاغلملا حلاصملا - ۲

 نأ يف ءاملعلا نيب فالخ الو .عيرشتلا يف اهيلإ تافتلالا مدعو ءاهنالطب ىلع

 امل ميكحلا عراشلا نأل ؛اهيلع ماكحألا ءانبو ءاهب ليلعتلا حصي ال ةاغلملا حلاصملا

 اهربتعا مث نمو «ةحجارلا دسافملا نم اهيف امل أرظن اهاغلأ امنإف ؛اهربتعي ملو اهاغلأ

 .دسافم

 مكح سانلا ضعبل ادبو ءاهملعب رثأتسا ةحلصمل ؛ةعقاو مكح ىلع عراشلا صن اذإف

 هب مكحلا طبر نأ اوليخت رهاظ رمألو ءاهومهوت ةحلصمل ؛عراشلا مكحل رياغم اهيف

 يتلا ةحلصملا هذه نأل ؛ضوفرم مكحلا اذه نإف ءًاررض عفدي وأ .ًاعفن ققحي
 ةضراعم اهنأل ؛اهيلع ءانب عيرشتلا حصي الو «عراشلا نم ةاغلم ةحلصم اهومهوت

 هاري امب ال «ميكحلا عراشلا هاري امل ةدسفملا وأ ةحلصملا يف ةربعلاو «عراشلا دصاقمل

 (نهيف نمو ضرألاو تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ قحلا عبتا ولو : ىلاعت لاق «سانلا

 97١[. :نونمؤملا]

 «رمخلا عينصت يف دالبلا داصتقال ؛ةحلصم نم ىعدي ام «ةاغلملا حلاصملا ةلثمأ نمو

 = :لاقف ةموهوملا ةحلصملا هذه ىلإ هناحبس قحلا راشأ دقو ءاهب لماعتلاو ءاهيطاعتو

۱۹ 



 ر

 . لا َبَجَوَق ؛َليِلَد آل :انَل ."7ثَمّدَقَت

 اهئاغلإ ىلإ راشأ مث .«سانلل عفانمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمخلا نع كنولاسي =

00 

00 

 ءاغلإ ىلع ميركلا نآرقلا صن مث 7١9[. :ةرقبلا] «امهعفن نم ربكأ امهمثإوط : لاقف

 مالزالاو باصنالاو رسيملاو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ ايف :ىلاعت لاقف ةحلصملا هذه

 مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ * نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر

 متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمخلا يف ءاضغبلاو ةوادعلا

 عيرشت هيطاعتو هب لماعتلاو رمخلا عينصت ةحابإب لوقلاف 4٠ 4١[. :ةدئاملا] *نوهتنم

 عراشلا ىغلأ ةحلصم ىلع ءانب عيرشتلاو ءاهرابتعا عراشلا ىغلأ ةحلصم ىلع ءانب

 .دودرم لطاب اهرابتعا ر

 الو ءاهرابتعا ىلع عراشلا نم ليلد مقي مل يتلا حلاصملا يه :ةلسرملا حلاصملا * 

 حلاصملا يه هذهو .عامجإ وأ صنب ًامكح اهل عرشي ملف اهنع تكس لب ءاهئاغلإ ىلع

 .لوصألا ءاملع دنع اهيف فالخلا عقو يتلا ةلسرملا

 ققحتت ملو ءاهمكح نيبي ًاعامجإ الو ًاصن اهل دجي ملو .ةعقاو دهتجملل تضرع اذإف

 ًافصو اهيف دجو هنكلو ؛هيلع اهسيقن ىتح هماكحأ نم ميكحلا عراشلا اهربتعا ةلع اهيف

 فصولا اذهو «ةدسفم عفدي وأ ةعفنم ققحي نأ هنأش نم نيعم مكح عيرشتل ؛ًابسانم

 نأل ؛ةحلصم .ةلسرملا ةحلصملا وأ ءلسرملا بسانملا ىمسي ةعقاولا هذه ىف بسانملا

 ملف اهقلطأ عراشلا نأل ؛ةلسرمو «ةدسفم عفد وأ ةعفنم بلج ةنظم هيلع مكحلا ءانب
 .ءاغلإب وأ رابتعاب اهديقي

 0 ىفصتسملا : يف اهئامسأ يف ءاملعلا فالتخاو «ةلسرملا حلاصملا فيرعت رظناو

 .445ص لوصفلا حيقنت حرش 51/5 يدمآلل ماكحإلا . ٠١١/١ يزارلل لوصحملا

 رصتخم حرش ٤/ ٥۲۷. بجاحلا عفر ٤۷۳. /۲ ملاعملا حرش 4١١/١. ةهزنلا عم ةضورلا

 بكوكلا حرش ١١7. /۲ ماصتعالا 547/١١". ةيميت نبال ىواتفلا عومجم 7١. 5 / ةضورلا

 ."۲۹ص ةحلصملا طباوض .ال5/5 طيحملا رحبلا .4"” /5 رينملا

 سايقلا ثحابم نم ءةلعلا كلاسم نم ءةبسانملا :عبارلا كلسملا يف تمدقت

 .85١١ص

 ٠ :لاوقأ ةثالث ىلع ةلسرملا حلاصملا ةيجح يف ءاملعلا فالخ لوصألا بتك يكحت

 لاق هبو .ماكحألا اهيلع ىنبتو ءاهلحم يف اهب لمعلا بجي ةجح اهنإ :لوألا لوقلا

 .ةلبانحلا ومدقتمو «ةيكلاملا

 لوقلا اذه باحصأو .ًاقلطم اهب لمعلا زوجي الف ءةجح تسيل اهنإ :ىناثلا لوقلا

 ١ :ناقيرف

 حلاصملا .ىلوأ باب نمف «صوصنلا دنع فقوو «سايقلا ةيجح ىفن :لوألا قيرفلا

 .ةيرهاظلا مهو .ةلسرملا

(Y۰ 



(0) 

of of 0 hSرو 7 4 لا  
 . عاق ولخ ىلإ ىدأل ؛رَبتعت مل ول :اولاق

 .“ُمذْخأَت ُةَسِيقَألاَو ُتاَموُمُعْلا ءوُلْخَت آل انآ ميِلْسَت َدْعَب :اَنلُق
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 اهل دهتجملا دجو اذإ الإ ةحلصملاب لمعلا عنمي هنكلو «سايقلاب فرتعي :يناثلا قيرفلا
 .ةيفنحلاو ةيعفاشلا مهو .الصأ

 « لمعلا حص ةيلك ءةيعطق ءةيرورض تناك نإف «عونو عون نيب ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 .يلازغلا مامإلا لاق هبو .ةجحب تسيلو «ةدودرم يهف الإو

 عزانتملا حلاصملا نم تسيل  قيقحتلا دنع - ةثالثلا دويقلا هذهب حلاصملاب لوقلاو

 قيرفو ءاهتيجحب نيلئاقلا قيرف .ناقيرف الإ قبي ملف .قافو عضوم يهف ءاهيف
 .اهل نيعناملا

 كلام مامإلا ىلإ ةلسرملا حلاصملا رابتعاب لوقلا لوصألا ءاملع ضعب بسن دقو

 نم ام ذإ ؛ةدمتعملا ةيهقفلا بهاذملا يف عقاولل ةفلاخم ةبسنلا هذهو «طقف

 ةحلصملا ساسأ ىلع تماق تاداهتجا هل تدجوو الإ بهاذملا هذه نم بهذم

 ريثك كلذب حرص امك .كلام مامإلا عسوت اهيف اوعسوتي مل مهنأ ريغ «ةلسرملا
 .ءاملعلا نم

 يف ةلسرملا ةحلصملا نإ» : 447 ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا مامإلا لوقي

 ًادهاش نوبلطي الو «تابسانملاب نوقرفيو نوسيقي مهنأل ؛قيقحتلا دنع بهاذملا عيمج
 .ها .«كلذ الإ ةلسرملا ةحلصملاب ينعن الو ءرابتعالاب

 ال يذلا» :- ۲٠۲ص لوحفلا داشرإ يف هنع يناكوشلا هلقن امك  ديعلا قيقد نبا لاقو
 نب دمحأ هيليو «عونلا اذه يف ءاهقفلا نم هريغ ىلع ًاحيجرت كلامل نأ هيف كشي

 يف حيجرت نيذهل نكلو «ةلمجلا يف هرابتعا نم امهريغ ولخي داكي الو «لبنح
 .ها .«امهريغ ىلع لامعتسالا

 184/١. ىفصتسملا :يف اهيف ءاملعلا ءارآو «ةلسرملا حلاصملا ةيجحب لوقلا رظناو
 عم ةضورلا ."44/4 يدمآلل ماكحإلا .5/*15 لوصحملا .8١5ص ليلغلا ءافش
 فشاكلا ٤۷۳/۲. ملاعملا حرش ۲٠٠/۳. ةضورلا رصتخم حرش ٠١/١(. ةهزنلا
 .445ص لوصفلا حيقنت حرش .45755/4 لوصألا سئافن 1١0/6". لوصحملا نع
 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۲۸۷/١. رصتخملا نايب .077/5 بجاحلا عفر
 رينملا بكوكلا حرش 117١/4. ريرحتلا ريسيت ١١١/١. يبطاشلل ماصتعالا 84
 ةحلصملا طباوض ٠٠١/١. ىماسلا ركفلا .5"١؟ص لوحفلا داشرإ 15
 ۰ ." 48 ص
 اهلوخد يهو الأ ءرابتعالا ىلع ةلاد ةلسرملا حلاصملا يف ةلدألا تامومع نأ حضاو

 =دضعلا يضاقلا ظحال دقو .هماكحأو هدعاوقل اهتمءالمو «ميكحلا عراشلا دصاقم نمض

۲۰1 



 هلالدتسا يف لاقف ۰۲۸۹/۲ رصتخملا ىلع هحرش يف ليلدلا اذه بجاحلا نبا ىلع =

 نإو «عيمجلا ذخأت ةسيقألاو تامومعلا» : ةلسرملا حلاصملاب ذخألا زاوج مدع ىلع
 - رييختلا همكحف «هنيعب هيف كردم ال ام نأب ؛عرشلا دورو دعب كردملا مدعف ءملس

 ها . ؟يعرش كردم

 نبا راكنإ نأ تملع .«عيمجلا ذخأت ةسيقألاو تامومعلا» : دضعلا لوق تظحال اذإو

 :رظناو .ًالقتسم ًالصأ اهرابتعا مدع ىنعم ىلع وه امنإ ةلسرملا حلاصملل بجاحلا

 .اهدعب امف "68ص يطوبلا خيشلل ةحلضملا طباوض

 يف ةلسرملا حلاصملا ساسأ ىلع داهتجالا ةمئألا ضعب ضفر يفارقلا مامإلا رسف دقو

 ريرقت نم ةمألا ءاملع رثكأ ّرف امنإو» : لوقي ذإ ؛ةيسايس بابسأ كلذ درم نأب ؛هرصع

 هايإ رؤجلا ةمئأ ذاختا نم افوخ ؛هل مهلك رابتعا عم ءاحيحص اريرقت لصألا اذه

 اوفني نأ اوأرف «مهئامدو سانلا لاومأ يف مهدادبتسا ءاضرإو «مهئاوهأ عابتال ؛ةجح

 اولعجف «ةيفخلا ةسيقألا نم برضب ولو «صوصنلا ىلإ ماكحألا عيمج عاجرإب ؛كلذ

 ءارمألا داهتجاب اهوطيني ملو «سايقلا يف ةلعلا كلاسم قدأ نم ةلسرملا حلاصملا ةلأسم

 ؛يغبني امك ماكحلا ءاوهأ نم ةمألا يتي مل نكلو «هلحم يف فوخلا اذهو «ماكحلاو

 نم ديري ام ضعبب ولو «هل دهمي نم ءوسلا ءاملع نم ملاظ لك دهع يف دجوي ناك ذإ
 .ها .«ىوهلا

 ميعدت ىخوتي يذلا يحولا تاررقمب ثبعلا نم ةيشخلا وه يفارقلا مامإلا هررق امو

 عيرشتلا حبصي ذئنيحو «ةحلصملا راتس تحت «ةيساسألا اهتاموقم لكب ةيناسنإلا ةايحلا

 قح ىلع ثائتفالا وأ مرحم ليلحت وأ «بجاو مدهل ةعيرذ ةموعزملا ةحلصملاب

 نم قلطملا لدعلا مئاعد ضيوقت وأ «لطابلاب سانلا لاومأ لكأل ةليسو وأ «تباث
 .دعاوقلا

 باتك .455ص يفارقلل لوصفلا حيقنت حرش .4755/8 يفارقلل لوصألا سئافن :رظنا

 هلوصأو يمالسإلا هقفلا يف ةنراقم ثوحب .۳۴۳ص ةرهز يبأ خيشلل «يعفاشلا»

 ١/ ١17١. ينيردلا يحتف دمحم روتكدلل

۰۲۴ 



 )١( يتأي اميف ةلمعتسملا (د.ه.ج) ةدام نم قتشم :ةغللا يف داهتجالا :

 «ٌتدهجأو «يسفن ٌتدهج :لاقي .هبراقي ام هيلع لمحي مث «ةقشملا هلصأ هَدَهَج أ

 .ةقشم :دهجلا هباصأو

 :ةبؤر لاق

 يشير نفتن ماوعأ دهجو _ شيعملا ةدش كيلا وكشأ

 ما ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع شيه رارق نع ىرابحلا فتن

 .هؤام رثكأ يذلا وه :ليقو ؛هدبز جرخأ يذلا وهو :ًادوهجم ًانبل هاقس :زاجملا نمو ب
 .بصنو ةقشمب الإ نوكي داكي الو «هدبز جرخأ يذلا نبللا :دوهجملا نإ :لاقيو
 :خامشلا لاق

 دوُهجَم ريغ ولح معطلا بيط نم اقرغ اهتارض تنمض دقو حبصت

 :ةبوتلا] (مهدهُج الإ نودجي ال نيذلاو# : ىلاعت لاق .ةقاطلا  ميجلا مضب -دهُجلاو -ج

.]4 

 هنع هللا يضر ذاعم ثيدح يفو .دوهجملاو عسولا لذب :دهاجتلاو «داهتجالاو :

 .«ييأر دهتجألا

 .ةقاطلا وهو ءدهجلا نم لاعتفا وهو «رمألا بلط يف عسولا لذب :داهتجالاف

 نع ةرابع :ةغللا يف داهتجالا» :858 874/4 لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق

 :لوقت «ةقشمو ةفلك هيف اميف الإ لمعتسي الو «ءيشلا ليصحت يف عسولا غارفتسا

 .ها .اةاون لمح يف ٌتدهتجا :لوقت الو «ةرخص لمح يف ٌتدهتجا

 ةغللا سيياقم مجعم .1۷ص يرشخمزلل ةغالبلا ساسأ :رظنا ١/ .447- 485برعلا ناسل

 */  . ۴طيحملا سوماقلا .۲۳ص يناجرجلل تافيرعتلا .؟ 8١ص بغارلا تادرفم ١/7585.

۰۴۳ 
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 .هيف ُدَهَتْجُمْلاَو ُدِهَتْجُمْلا َمِلُع ْدَكَو مد هيِقَمْلاَو . “ير
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 امو هيف لخدي امو «هيف تارابعلا فالتخا عم نييلوصألا دنع داهتجالا فيرعت رظنا

 . ۲٣۱ص يبرعلا نبال ٍلوصحملا of _ 0° /Y ىفصتسملا : : يف هنم جرخي

 . ۲۹٤ص لوصفلا حيقنت حيقنت حرش م يدمآلل ماكحإلا "3/5 يزارلل لوصحملا

 نبال لوصولا بيرقت . ; ه6 © ةضورلا رصتخم حرش ١١/١(. ٠ ةهزنلا عم ةضورلا

 ىلع دضعلا حرش ..۳ رصتخملا نايب .6858/4 بجاحلا عفر 15١. ص يزج

 ىواتفلا عومجم .17*ص يلعبلا رصتخم .1784/54 ريرحتلا ريسيت .۲۸۹/۲ رصتخملا

 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .؟77"ص يناجرجلل تافيرعتلا 507/7٠١. ةيميت نبال

 حرش .057/54 عماسملا فينشت .19ا!//5 طيحملا رحبلا .ينانبلا ةيشاح عم ۲ ٠

 .٠۲۲ص لوحفلا داشرإ ٤٥۸/٤: رينملا بكوكلا

 لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لاق اذل ؛يرورض وهو «هيقفلا ظفل دحلا يف بجاحلا نبا داز

 .ها .؛ًاحالطصا ًاداهتجا ىمسي ال هعسو هيقفلا ريغ لذب نإف ؛ كلذ نم دب الو» : 550 ص
 قيرطب مكحلا لين عيطتسي ال ذإ ؛هدنع ظحالم وهف - هيقفلا  ديقلا اذه ركذي مل نمو
 .هيقفلا الإ طابنتسالا

 /؟ توبثلا ملسم بحاص هنع ربعو «هل سرامملا «هقفلل ءيهتملا :انه هيقفلاب دارملاو

 ىلع ردقي ثيحب ؛هقفلا ئدابم نقتأ نم» : هلوقب تومحرلا حتاوف حرشب "7
 ام ىلع طقف ةيهقفلا عورفلا ظفحي نم :دارملا سيلو «لعفلا ىلإ لوقلا نم هجارختسا
 .ها .«احالطصا داهتجاب سيل هعسو لذب نأل ؛نآلا عاش

 ملعك ىرخألا ةيمالسإلا مولعلاب نيلغتشملا نم اريثك نإف ؛ادج مهم يرظن يف ديقلا اذهو
 ءاغلبلا ظاعولاو ءابطخلا ضعبو ءاهوحنو خيراتلا وأ «ةريسلا وأ .فوصتلا وأ «مالكلا

 نوديعب مهو «لئاسملا صوعأ يف مهيأرب نوتفيو ءداهتجالا ناديم يف مهسفنأ نومحقي

 هقفلا ظفح درجم نأ امك «هل قل امل رسيم کو «هراحب يف صوغلاو هقفلا ةحاس نع

 .طابنتسالاو داهتجالا ىلع ارداق اهيقف هبحاص نم لعجي ال رثكأ وأ بهذم ىف هلئاسمو

 .6194/4 بجاحلا عفر :رظنا .تايعطقلا يف داهتجا ال هنأل ؛«نظ ليصحتل» : هلوق
 .۲۸۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 لاق اذل ؛ةيفاك هيقفلا ةملك نأ عم فيرعتلا نم ًاءزج «يعرش» ةملك بجاحلا نبا لعج
 نظ ليصحتل» : هلوق بقع 581/7 عماوجلا عمج ىلع هحرش يف يلحملا لالجلا

 .خسانلا وهس نم ءرهاظ فيرحت وهو .«هيقفلا» لدب «هقفلا» ش : يف

 ةيعرشلا ماكحألاب ملعلا :هقفلاو» : هلوق دنع هقفلا ريسفت باتكلا لوأ يف مدقت دق

 .١١7ص :رظنا هيقفلا هب فرعُيف ؛«4لالدتسالاب ةيليصفتلا اهتلدأ نع ةيعرفلا
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 ."داهتجالا وجت يف )1( 7 تفلت (هَلأْسَم)

 ©[ هللا َيِضَر] ُكِلاَم َلْئْس ْدَكَو .َميِمَجْلا َمِلَعَل ؛ ارحب مَ وَ ثُم

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 2740 / رصتخملا نايب يف امك «اوفلتخا» أ : يف

 ٠ بجاحلا عفر يف امل ققاوملا وه هتبثأ امو .«فلتخا» لدب 1/4"67.

 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ؤزجت» لدب «ةئزجت» ش ءأ : يف

 .۲۹۰ /۳ رصتخملا نايبو ۱

 .«ئّرجَت» : رصتخملا ىلع دضعلا حرش يفو

 دهتجملا نأ كلذو ؛ضعب نود لئاسملا ضعب يف داهتجالا نايرج وه :داهتجالا ؤزجت

 اذإف ءاهريغ نود ةلدألا نم داهتجالا طانم وه ام لئاسملا ضعب يف هل لصحي دق

 ًاقلطم ادهتجم نوكي نأ دب ال لب .؟ال وأ اهيف دهتجي نأ هل لهف «كلذ هل لصح

 .ةلدألا نم لئاسملا عيمج يف هيلإ جاتحي ام هدنع
 /* رصتخملا نايب 0١/4. بجاحلا عفر ۲۹٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا سش : رظنا

 .854/؟ تومحرلا حتاوف .504/5 طيحملا رحبلا ٥۷٦/٤. عماسملا فينشت ۱

 .77؟4ص لوحفلا داشرإ

 رثكأو «ةلبانحلاو «ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا :هب لاق ءداهتجالا ؤزجتب لوقلا
 يف يزارلا رخفلاو 287 /؟ ىفصتسملا ىف ىلازغلا هديأو «ةلزتعملاو «ءنيملكتملا

 يف ةمادق نباو 048/4 ماكحإلا يف يدمآلاو ء«قحلا هنإ» : لاقو 75/5 لوصحملا
 مالعإ يف ميقلا نباو ۲۷٤/۳ جاهبإلا يف يكبسلا نباو «ةهزنلا عم 405/١ ةضورلا

 هراتخاو «ريسيتلا حرشب ١87/4 ريرحتلا يف مامهلا نبا هيلإ لامو 5١5/84« نيعقوملا

 ملسم يف روكشلادبع نبا هنع لاقو ٤۷۳/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا

 .«هبشألا هنإ) : تومحرلا حتاوف حرشب "54/7 توبثلا

 ."ه* /؟ ىفصتسملا ."69/7 دمتعملا :ىف ليصفتلاب لدار روهمجلا لوق :رظناو

 .۳۸٤ص لوصفلا حيقنت حرش ۳۹۸/٤. يدمآلل ماكحإلا ٠٠/١. يزارلل لوصحملا
 تمل حرش يف جاهبإلا .0837/ ةضورلا رصتخم حرش 405/١. ةهزنلا عم ةضورلا
 عماوجلا ج ىلع يلحملا حرش ۲۹٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش . ۳

 / ريرحتلا ريسيت .174ص يلعبلارصتخم .١5؟ 2705/5١ ىواتفلا عومجم ."417

 .۷/ ٤ عماسملا فينشت ينشت 5١4/5. طيحملا رحبلا .459ص لوصألا دئاوز .۸

 .۳۱۸/۲ دونبلا

 .خسانلا وهس نم ‹«رهاظ فيرحت وهو .اأزجتيلا لدب ابجي ش 5 : يف

 .ش : نم هتبثأ امو .أ «لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
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 ِضْراَعَتِب ٌبيِجَأَو . ””يرذأ آل :")اَهْنِم َنيِئالَثَو تس يِف َلاَقَف ٠ لأسم َنيِعََْأ ْنَع
 .ٍلاَحْلا يف ِةَعَلاَبُمْلا نَع ِزْجَعْلابَو لوألا

 َبيِجَأَو .ءاَوَس ُهْرْيَغَو َوُهَف ءِةَلَأْسَم ي ِتاَراَمَأ ىَلَع ا ا 0 :اوُاَق
 “اّ ُهْمَلْعَي مل اَم ر وُكَي ْنَق 5
3 

 .أ : نم طقاس «اهنم» فرح .)١(

 لئس هنأ يورو» ١84: ص كلاسلا ريقفلا راصتنا يف يسلدنألا يعارلا نب دمحم لاق (۲)

 اذام :لئاسلا هل لاقف .يردأ ال :يقابلا يف لاقو «عبرأ يف باجأف ءةلأسم نيعبرأ يف
 : هبا هل لاقف .ائيش ملعي ال كلام نإ :مهل لق :لاق ؟ مهيلإ ٌُتعجر اذإ نيلئاسلل لوقأ
 .اذه لثم ًامالك وأ .ءكل رهظي امب ّتبجأل تتش ولو ؟ يردأ ال :لوقتو ءاكلام نوكتأ

 ملعلا ىلع ٌةَريِغ ةدحاو ةلأسم هيبأ نع هنع ذْحْوُي ملف «هنع ىهنو «هيلع اعدف :اولاق

 .ها .«یلاعت هللا همحر .هل ًانوصو

 ًالجر نأ يدهم نبا نع» :07 /؟ هلضفو ملعلا نايب عماج يف ربلادبع نبا جرخأو
 ةلأسم يدلب لهآ ىنلّمح رهشأ ةتس ةريسم نم كنج هللادبع ابأ اي :هل لاقف هءاج
 تهبف .اهنسحأ ال :لاقف ءةلأسملا نع لجرلا هلأسف ءلسف :لاق ءاهنع كلأسأ
 لاق :مهل لوقت :لاق ؟مهيلإ ٌتعجر اذإ يدلب لهأل لوقأ ءيش يأ :لاقو .لجرلا
 .ها .«نسحأ ال :كلام

 بعصمو «بهو نبا هاور ام :«يردأ الدو «نسحأ ال» : كلام لوق نع رظناو

 ءاهدعب امف 1۹ /۸ ءالبنلا مالعأ ريسو ٠٤١/۱ - ٠٤١ كرادملا بيترت : يف امهريغو

 ."97ص بلاطلا ةفحتو

 ءةلأسملا مكح ملعي ال مامإلا نأ ىلع «يردأ ال» ب مامإلا باوج مهضعب لمح دقو
 :نيببسل ؛دودرمو ديعب يرظن يف اذهو ءاهنع لئس يتلا لئاسملا وأ

 دقتعُي ال ىتح ««يردأ ال» ب هباجأ باوجلا ىلع لئاسلا فهل ىأر امل مامإلا نإ -

 ىواتفل ةرداصم كلذ يفو ءأطخ هريغ هب ىتفأ امو «باوصلا وه كلام هب ىتفأ ام نأ
 ال يتفتسملا رظن يف ةسدقم حبصتف «ةملسم هاوتف ذخؤت من نمو ؛نيرخآلا ءاهقفلا
 .«يردأ ال» ب باجأ ةجيتنلا هذه نم ًافوخف ؛اهنع يلختلا زوجي

 لب ءاهمكح لهجي هنأ ينعت ال «يردأ ال» كلام مامإلا اهيف لوقي يتلا ةلأسملا نإ - ۲

 ذاختا ىلإ ءاضفإلا رصانع لك لمكتسي ملو ءاقيمع أثحب اهيف ثحب مامإلا نأ ينعي

 .ملعأ هللاو .رطاخلا أدهيو ءسفنلا هيلإ نئمطت اهيف يئاهن مكح

  .«تارامأ» لدب «ةرامأ» نش : يف (0

 .«هنأب» لدب «نأب» أ : يف (6)

 ك١



 بيجو ١ ٍِضوُرَملا كلاب قلع ا روج لج د ا لک : يناثلا
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 اًدَّبَعَمُم َناَك َمَْلَس َو ِهْيَلَع هللا یلص ُهَنَأ :ٌراَمْخُملا (ةَلأْسَم)
 9 ٍداَهِتْجالاِ
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(۳) 
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 مامإلا نع لوقنم لوقلا اذه نأ ۲٦/٦ لوصحملل هقيقحت يف يناولعلا رباج هط روتكدلا ركذ

 هوزعي نأ نود نويلوصألا هركذ دقو .4584/7 لوصألا ةآرم بحاصل كلذ ىزعو « ةفينح ىبأ

 .5؟8 ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لوقلا اذه ىلإ لام دقو ءدحأ ىلإ
 :نيلوق ةلأسملا يف هريغو ٤۷٤/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا ىكحو

 /؟ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق .ةلأسم يف ال باب يف أزجتي هنأ :لوألا لوقلا

 نود ةلأسم امأ «باب نود ًاباب فرع اذإ «فالخلا صيصخت يضنقي مهمالكو# :

 .ًاعطق أزجتي الف ا

 نيسحلا وبأ هيلإ لام ام وهو .اهريغ يف ال ضئارفلا يف ذ أزجتي هنأ : يناثلا لوقلا

 اذإ ضئارفلا نم ةلأسم يف دهتجي نأ زوجيو» : لاق ثيح م04 /7 دمتعملا يف يرصبلا

 ماكحأ نم رهاظلا نأل ؛هقفلا باوبأ نم هادع ام ملعي مل نإو «ضئارفلاب ًاملاع ناك
 يف حدقي ال ردانلا نع باهذلاو ءاردان الإ اهريغ نم طبنتست ال اهنأ ضئارفلا

 كلذ حدقي الو ءٌريسيلا صوصنلا نم هيلع ىفخي دق دهتجملا نأ ىرت الأ ءداهتجالا

 | .هداهتجالا لهأ نم هنوك يف

 .۲۸۸/۲ ليصحتلا .55 - 78/5 يزارلل لوصحملا ."884 7//81# ؟ دمتعملا :رظناو

 .187/4 ريرحتلا ريسيت 5١7/4. نيعقوملا مالعإ .۲۹۰/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ٤۷٤/٤. رينملا بكوكلا حرش ۲٠۹/٦. طيحملا رحبلا .0875/4 عماسملا فينشت

 .554/7 تومحرلا حتاوف

 امأ ؛ةيعرشلا رومألاب قلعتملا هب هداهتجا يف وه نييلوصألا نيب عازنلا لحم
 دقو .قافتاب زوجيف ءاهوحنو بورحلا ريبدتو ايندلا حلاصمب قلعتي اميف ي هداهتجا
 حلفم نباو ‹«ضايع يضاقلاو «يزارلا ميلس :مهنم ةعامج كلذ ىلع قافتالا ىكح

 ١/ طيحملا رحبلا ٠١١. - 10/7 مزح نبال ماكحإلا :رظنا .مزح نباو «يلبنحلا

 ١9/7". دونبلا رشن .56١7ص لوحفلا داشرإ .4!4 /4 رينملا بكوكلا حرش ٤.

 ‹«فسوي وبأ يضاقلاو «دمحأ مامإلاو «يعفاشلا مامإلا : مهنم هزاوج ىلإ روهمجلا بهذ

 :يزاريشلاو يلازغلا هراتخاو ؛ةيكلاملا رثكأو «يرصبلا نيسحلا وب أو ءرابجلادبع يضاقلاو

 -بهذم وهو ‹مهریغو .رصتخملا يف انهو ٠ ١ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو .يدمآلاو
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 .هلوزن نم سأيلاو يحولا راظتنا دعب داهتجالا نوكي نأ طرشب ةيفنحلا =

 يف بجاحلا نباو ۳۹۸/٤ ماكحإلا يف يدمآلا رايتخا وهو هعوقوب لاق نم مهنم مث

 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو .رصتخملا يف انهو ۹٠۲ص ىهتنملا

 لاق ءدمحأ ىلإ أموأ :يضاقلا لاق ءانباحصأ رثكأ دنع حيحصلا ىلع عقوو» : 5

 5 . (اهوحن دمحأ نع ركذو :ةطب نبا

 يف امك ينالقابلا يضاقلا لاق .نيققحملا روهمج هيف فقوتو «هعوقو ركنأ نم مهنمو

 ءداهتجالا يفن يف اهب عطقي ةلالد عرشلا يف دري مل هنأ راتخملاو» : 5٠١ /” .صيخلتلا

 .ها .«عرشلا دروم ىلع هيف فقوتيف .هتابثإ يف الو

 .ها .«حصألا وهو» :۳ ۲ ىفصتسملا يف ة يلازغلا لاقو

 كرادملا هذه ضراعت نم رهظيو» : ٤۳۷ ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلا لاقو

 .ها .«فقوتلا ةجح

 نبا رايتخا وهو ءداهتجالاب ًادبعتم نكي مل هنأ ىلإ مشاه وبأ هنباو يلع وبأ بهذو
 يف يطيقنشلاو «١07ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هاكحو 2178/7 ماكحإلا يف مزح
 حرش يف راجنلا نبا هدنسأو «ةلزتعملاو ةيعفاشلا ضعب نع ۳۱۹/۲ دونبلا رشن

 يف دمحأ مامإلا مالك رهاظ وهو «ةلزتعملاو ةرعاشألا رثكأ ىلإ ٤١١/٤ رينملا بكوكلا

 .هللادبع هنبا ةياور

 مامو صيخلتلا يف امك ين زالقابلا يضاقلا هاكح امك ًالقع عنتمم هنإ :اولاقف موق ذشو

 .۳۹۹ /۳ نيمرحلا

 يف يزارلا رخفلا هاكح .ةيعرشلا ماكحألا نود برحلا رومأ يف هزوج نم مهنمو
 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۳۹۸/٤ ماكحإلا يف يدمآلاو ۷/١ لوصحملا
 »0۳1/4 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو ىلع جاهبإلا يف يكبسلا نباو 235١9 ص

 .هالهف _ ۷۸/4 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو

 .١61ص ةرصبتلا .404 ۳۹۹/۳ صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه نع مالكلا ليصفت رظنا
 .178 /؟ مزح نبال ماكحإلا .4588ص لوخنملا .*هه/؟ ىفصتسملا ۲٠١. /7 دمتعملا

 .5١5نص بجاحلا نبال ىهتنملا ۳۹۸/٤. يدمآلل ماكحإلا ./5 يزارلل لوصحملا

 نايب ٠۳۳/٤. بجاحلا عفر .۲۹۳/۳ جاهبإلا ٤۳۷. ,5”4ص لوصفلا حيقنت حرش

 /ه ةضورلا رصتخم حرش .7591/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۹۳/۴ رصتخملا

 .۲۸۱/۲ ليصحتلا 4١/5. يسخرسلا لوصأ .404/7 ةهزنلا عم ةضورلا .۴۳

 حتاوف ۱۸١/٤. ريرحتلا ريسيت 5١/4. لوسلا ةياهن 08٠١. 805 ص ةدوسملا

 بكوكلا حرش ٥۷۷. /4 عماسملا فينشت 5١8/5. طيحملا رحبلا ."55/7 تومحرلا

 ."19 ۔ ۳۱۸/۲ دونبلا رشن .۲۲۹ص لوحفلا داشرإ ٤/ ٤۷٥. رينملا

 لل



 يِرْمَأ ْنِم م ُتْلَبْفَتْسإ ولوو "وهل تن َتْنِدَأ َمِل َكْنَع هللا اَمَعِه :لثي : اّن

 ءيْحَوْلاِب َناَك اَميِف َكِلَد ُميِقَتْسَي ًالَو ر ."”4َيْدَهْلا ُتْفَس ُتْرَبْدَتْسا ام

 اَمِب سالا َنْيَب كحل :2©[ىَلاَعت] ِهِلْوَقب ب هللا ُهَمِحَر] َفّسوُي وُب َّلَدَتْساَو

 .”ُتِسِراَمْلا ررر هللا َكاَرَ

 )١( :ةيآلا ةبوتلا ةروس ٣

 ا يأ .ملس یس يف ليوطلا دج يف راج لا )0

 يش مل ثربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ين | ول» : لاق ةورملا ىلع - ةي هللا لوسر

 .ثيدحلا 2. . .«يدهلا

 مقر ثيدح ءاي يبنلا جح باب ءجحلا باتك يف ملسم دنع هلوطب رباج ثيدح رظنا

.AAY -_ AAT /Y (14۷) 

 .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 نايب يف امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .۲۹۳/۳ رصتخملا

 ١٠١54. :ةيآلا ءاسنلا ةروس ()

 :هلوق» :هلوق يسرافلا يلع يبأ نع ١ ريبكلا هريسفت يف يزارلا رخفلا لقن (0

 نم وأ ءرصبلا ةيؤر اهب داري يتلا «تيأر» نم ةزمهلاب الوقنم نوكي نأ امإ (هللا كارأ)

 لوألاو. داقتعالا اهب داري يتلا «تيأر» نم وأ «نيلوعفملا ىلإ ىدعتت يتلا ؛تيأر»

 نأ مزلي هنأل ؛لطاب ًاضيأ يناثلاو < ءرصبلاب ىري ال ةثداحلا يف مكحلا نأل ؛لطاب

 الإ دعتي مل ظفللا اذه نأ مولعمو ءةيدعتلا ببسب نيلوعفملا ىلإ ال ةثالث ىلإ ىدعتي

 :هريدقتو «ردقملا لوعفملا رخآلاو «باطخلل يه يتلا فاكلا :امهدحأ نيلوعفم ىلإ

 ىنعمب تيأر :هنم دارملا نوكي نأ وهو «ثلاثلا يقب نامسقلا لطب املو .هللا هكارأ امب

 .ها .«داقتعالا

 كملعأ امب هانعم 4لا كارأ امب» :هلوق نأ تبث هنأ ملعا» : يزارلا رخفلا لاق مث

 نوكي بيرلا تاهج نع أربملا ينيقيلا ملعلا نأل ؛ةيؤرلاب ملعلا كلذ يمسو هللا

 امب تيضق :دحأ نلوقي ال : لوقي رمع ناكو .روهظلاو ةوقلا يف ةيؤرلا ىرجم ًايراج

 نوكي هيأرف اَّنِم دحاولا امأو ءهيبنل الإ كلذ لعجي مل ىلاعت هللا نإف ؛ىلاعت هللا ينارأ

 ىلع لدت ةيآلا هذه :نوققحملا لاق :لوقنف اذه تفرع اذإف .«ًاملع نوكي الو انظ

 .صنلاو يحولاب الإ مكحي ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 :ناتلآأسم هيلع عرفت :لوقنف اذه تفرع اذإو

 نأ تبث «صنلاب الإ مكحي ناك ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث امل هنأ : امهادحإ

 .هل ًازئاج ناك ام داهتجالا
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 ناب َبيِجَأَو . ىَلْوَأ َّناَكَف «هيف ِةَقَسَمْلِل ؛اَباَوَت كك هاب EE داو

 .ىلْعأ ِةَج ةَجَرَدِل “هطوًمس

 َبيجأَو . ىو يو اإ َوُه ْنِإ * ىَوَهْلا نَع قطني اًمو» :اول
 دعم اًدِإَق ٠ لس ْوَلَو .ينارنا» :ْمِهِلْوَ ٤/۸۳1 / ذر ل ناب
 .يځو نع اإ ْقِطْنَي مل « يخول ٍداَهَيْجالاِب

0) 

(Y) 

(۳) 

(£) 

 نأ بجوف «صنلاب الإ مكحي نأ هل زوجي ناك ام هنأ ىلع تلد ةيآلا هذه نأ :ةيناثلاو

 كلذك ناك اذإو «[784 :فارعألا] (هوعبتاو» :ىلاعت هلوقل ؛كلذك ةمألا لاح نوكي

 .ًامارح سايقلاب لمعلا نوكي نأ بجو
 ًالمع سايقلاب لمعلا ناك ةجح سايقلا نأ ىلع ةلالدلا تماق امل هنأ :هنع باوجلاو
 مكح نأ كنظ ىلع بلغ امهم :لاق' ىلاعت هنأك ريدقتلا ريصي هنإف ؛ ةقيقحلا يف صنلاب

 نيب عماج رمأ ببسب ؛اهيلع صوصنملا ةروصلا مكح لثم اهنع توكسملا ةروصلا
 رمألا ناك اذإو ءنظلا كلذ بجومب لمعت نأ كقح يف يفيلكت نأ ملعاف «نيتروصلا
 .ها .«صنلا نيعب المع سايقلا اذهب لمعلا ناك كلذك

 نآرقلا ماكحأ :يف هللا كارأ امب سانلا نيب مكحتلا : ىلاعت هلوق ريسفت رظناو
 فاشكلا ريسفت .556 - ۲٠٤/۳ صاصجلل نآرقلا ماكحأ 498/١. يبرعلا نبال

 تادرفم ۳۸١. /۲ ريثك نبا ريسفت ."5/8 يبطرقلل نآرقلا ماكحأل عماجلاا 0١
 488/١. يبلاعثلل ناسحلا رهاوجلا ٠٠١/١. يسولألل يناعملا حور ."7/5 ص بغارلا
 ١9. ۔ ۱۹۲/۰ ريونتلاو ريرحتلا

 مولع يف هرصع مامإ «يوحنلا ءرافغلادبع نب دمحأ نب نسحلا وه : يسرافلا يلع وبأ
 ««دودمملاو روصقملا»و ««ةركذتلا»و ءوحنلا يف «حاضيإلا» هتافنصم رهشأ «ةيبرعلا

 - ۸٠ /۲ نايعألا تايفو :يف هتمجرت رظناو .ه۳۷۷ ةنس يفوت .«تاءارقلا يف ةجحلا»و
 .اهدعب امف ۲۳۲ /۷ ءابدألا مجعم 445/١. ةاعولا ةيغب .۸۸/۳ بهذلا تارذش .7
 امل قفاوملا وهو .ش ءأ :نم هتبثأ ام باوصلاو .«لدتسا» لدب «بيجأو» لصألا يف
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲۹۳/۳ رصتخملا نايبو 088/4 بجاحلا عفر يف
1/۲. 

 .«هطوقس نأب» لدب «هطوقسبا ش : يف
 64 ٣ :ةيآلا مجنلا ةروس
 هناعأو ُهاَرَتْفا كفإ الإ اذه نإ اورفك نيذلا لاقو# : اهمامتو .4 :ةيآلا ناقرفلا ةروس

 . «ًاروزو ًاملظ اوءاج دقف نورخآ موق هيلع
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 َبيِجَأَو داَهَتجالا ماكْحَأ ْنِم اًهّنأِل ِ؛ُهُتَمَلاَحُم َراَجَل داك ْرَل :اوُلاَ و
 .ٍداَهَيْجا نَع عاَمجإلاَك «عئَمْلاِب

 وأ ,"يخخَوْلا ٍذاَوَجِل :اَنْلُق .باوج يف َرّخَأَت اَمَل داك ول :اوُناَق
 .عّسولا غارمتسال

 َدْعَب الإ ُمَلْعُي آل :اَنْلُق .ٌنطلا ِهْيَلَع ُمُرْحَي نيِقَيْلا ىَلَع ُرِداَمْلا :اوُلاَق
 .ةَداَهَّشلاب مكَُحْلاَك َناَكَك ءيا

 :اًهُتِلاَثَو ."ااَئَط "هَرَصاَع نمم ٍداَهِيْجالا ٌعوُفقُو :ُراَثْخُمل هلا (ُهَلأْسَم)
 .©ةدَضح ْنَميِف ٌفْفَوْلا :اَهُعِباَرَو .“*”ُفقَوْلا

 .ش :نم ةطقاس ؛يحَوْلا ٍزاَوَجِل :اَنلُقا ةرابع )١(
 دعب داهتجالا زاوج ىلع اوقفتا» :18 ١/ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق (0)

 ليلق هيف ضوخلاف «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نامز يف امأف هك هللا لوسر
 ةنس حبصأ هّرقأو لكك هللا لوسر غلب اذإ هنأل ؛«هقفلا يف هل ةرمث ال هنأل ؛ةدئافلا .

 .هب ةربع الف هرقي مل نإو «ةيريرقت
 انهو .١١7ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤٠٠۷/٤ ماكحإلا يف يدمالا رايتخا وهو )۳)

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠/۴. رصتخملا نايب ٠۳۷/٤. بجاحلا عفر : رظناو
 .5؟5/١ طيحملا رحبلا 7/7

 يف يزارلا رخفلا هبسنو ءجاهنملا حرشب ۲۷۱/۳ جاهنملا يف يواضيبلا رايتخا وهو (4)
 .نيرثكألل ١18/5 لوصحملا

 جاهنملا حرش .688/4 لوسلا ةياهن ۲۷١/١. جاهبإلا .18/6 لوصحملا :رظناو
 جهانم .74١1/؟ يدربراجلل جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا .۸۲۹/۲ يناهفصألل
 .؟١57 /۳ ىشخدبلل لوقعلا

 يف فقولا اندنع راتخملاو» : لاق ثيح ۲۷٠/۳ جاهبإلا يف يكبسلا نبا رايتخا وهو )٥(
 .ها .«عطق الو «هب مهدبعت عوقو رهاظلاف نوبئاغلا امأو «نيرضاحلا قح
 :ىرخأ لاوقأ ةثالث كانهو

 يباحصلا ةردقل ؛ مشاه يبأو «يلع يبأ - نييئابجلا بهذم وهو .عقي مل :لوألا
 .قلكي يبنلا لاسي نأب ؟نيقيلا ىلع
 د ۳۹۸/۳ صيخلتلا يف امك ينالقابلا يضاقلا رايتخا وهو .رضاحل عقي مل :يناثلاو
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(010) 

(۲) 

0-4 
 للا اه آل» : 1ه ُهللا َيِضَر] ركب يبأ ُلْوَق : ائ 7

 .4558ص لوخنملا يف يلازغلاو ۹

 ١/ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هاكحو «44ال /؟ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لام هيلإو

 يضاقلا لاقو «نيملكتملاو ءاهقفلا رثكأ نع ايكلإ هلقنو ءغابسلا نبا نع ١

 .«ىوقألا هنإ » : باهولادبع

 دعب مالسلاو ةالصلا هيلع هنم توكسلا يفكيو لَو هنم نذإلا طرتشي ال :ثلاثلاو

 .هعوقوب هملع

 .9١6ص ةرصبتلا .۸۸۷ /۲ ناهربلا ."44 /۳ .صيخلتلا :ىف اهتلدأو لاوقألا هذه رظناو

 يدمآلل ماكحإلا .18/5 يزارلل لوصحملا .584/؟ ىفصتسملا .557ص لوخنملا
 حرش ٥۸۹/۳ - ٥۹۲. ةضورلا رصتخم حرش .407/7 ةهزنلا عم ةضورلا 4

 عمج ىلع يلحملا حرش .ه4//71 بجاحلا عفر .۲۹۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 فينشت ۲۲۱/١. طيحملا رحبلا .447/5 رينملا بكوكلا حرش .۳۸۸/۲ غماوجلا

 لوحفلا داشرإ .574/7 تومحرلا حتاوف .191/4 ريرحتلا ريسيت .58* /5 عماسملا

 .77؟5ص

 يف امل قفاوملا وهو .ش «أ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 /© رصتخملا نايبو ۳۷/٤ بجاحلا عفرو 787/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش
4. | 

 . ال» : باوصلاو : يباطخلا لاق» :۲۹۲ /۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 ناكم ءاهلا نولعجي ءهللاو ال :مهمالك يف هانعمو .لاذلا لبق فلأ ريغب ءاذ هللا اه

 .ها .«ةنسلا حرش يف اذك .اذ نوكي هللاو ال :هانعمو .واولا

 :يرهوجلا لاقف ««هللا اه ال» امأف» :۳۷ /۸ يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 دهاش هيف :كلام نبا لاق .اذك تلعف ام هللا اه ال :لاقي ءاهب مسقي دقو «هيبنتلل اه

 هللا عم الإ كلذ نوكي الو :لاق ءهيبنتلا فرحب مسقلا واو نع ءانغتسالا زاوج ىلع

 ةعبرأ اهب قطنلا يفو :لاق .«نمحرلاو ال» عمس امك ؛؛نمحرلا اه ال» عمسُي مل :يأ

 : هجوأ

 : .نيفلألا نم ءيش راهظإ ريغب ءاهلا دعب ماللاب .هللا اه :اهدحأ

 .ناطبلا اتقلح تقتلا :مهلوقك ءزمه ريغب ةدحاو فلأ راهظإب نكل «هلثم :اهيناث

 ْ .عطق ةزمهب نيفلألا توبث :اهثلاث

 .همالك ىهتنا .عطقلا ةزمه توبثو ءفلألا فذحب :اهعبار

 .لوألا مث ثلاثلا هجوألا هذه نم ةياورلا يف روهشملاو

 كرت سايقلاو ءزمهلاب ءفةاذ هللا أه ال» :لوقت برعلا :يناتسجسلا متاح ونبأ لاقو

 =.هللا ىبأي :ىنعملاو :لاق هللا عفرب ىور هنأ :يدوادلا نع نيتلا نبا ىكحو ءزمهلا
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 هللا ىَلَص َلاَقَف .«ُهَبَلَس "”كيِطْمُيَم ؛ُهِلَوُسَرَو هللا ِنَع َلِتاَقُي هللا دشا نِي دس
 ."”4َقَدَص دص : ,() ۳ سَو هلع

 دمعي الهو ءأدتبم «هللا»و «هيبنتلل «اه» نوكتف «عفرلاب ةياورلا تتبث نإ :هريغ لاقو
 امأو .هريغ ىلإ تفتلي الف ءرجلا ىلع قافتالا ةمئألا لقن دقو .هفلكت ىفخي الو .هربخ

 امهريغو «نيحيحصلا نم ةققحملا لوصألاو «ةدمتعملا تاياورلا عيمج يف تتبثف اذإ»

 مهمالك يف وه امنإو «هنوري اذكه : يباطخلا لاقو «ةنونم ةمجعم ا : * فلألا رسكب

 .اد نوكي هللاو ال : ىنعملاو ءواولا ةلزنمب هيف ءاهلاو اذ هللا اه الد - برعلا يأ -

 ال» ةاورلا لوق :لاق ينزاملا نأ :يضاقلا ليعامسإ نع «قراشملا» يف ضايع لقنو

 :ديز وبأ لاقو .ىمسقو ىنيمي اذ :يأ «اذ هللا اه ال» باوصلاو ءأطخ (اَذِإ هللا اه

 ءمالكلا يف ةلص «اذ»و اذ هللا اه ال» وه امنإو قاذإ هللا اه ال» : مهمالك يف سيل

 هللا اه ال» : مهلوق :لاقف يرهوجلا ذخأ هنمو ءهب مسقأ ام اذه «هللاو ال :ىنعملاو

 ام هللاو ال :ريدقتلاو ءةلصلاو هيبنتلا فرح نيب اوقرفف .«اذه هللاو ال» :هانعم هاذ

 «اذإ» ظفلب ربخلا يف عقو يذلا نأ ثيدحلا اذه ىلع ملكت نمم ريثك دراوتو .اذ تلعف

 تاياورلا نم ءيش يف درو هنأ معز نمو «ةيبرعلا لهأل اعبت اذ وه امنإو ءأطخ

 يف ةيبرعلا لهأ دلق نم ضعب حالصإ نم كلذ نوكي لب «بصي ملف كلذ فالخب

 رجح نبا ظفاحلا مالك ىهتنا .«كلذ

 مقر ثيدح 41/4 يباطخلل ننسلا ملاعم 00 (اه) ةدام ةياهنلا :رظنا

 .۲۹۲/۲ دضعلا ىلع ينازاتفتلا ةيشاح.(١51؟)

 ىف تباثلا وه هنأل ؛باوصلا وه هتبثأ امو .(كيِطْعُيَم» لدب «(َكَيِطْعُتَم» لصألا : ىف

 ١ .ثيدحلا جيرخت يف ينايس امك نيحيحصلا

 .(ةَي» لدب «مالسلا هيلع» ش : يف

 يف هتصق ركذف ...نينح ماع ب هللا لوسر عم انجرخ» :لاق يراصنألا ةداتق يبأ نع
 ُتمقف «هبلس هلف ةنيب هيلع هل ًاليتق لتق نم» : لاق ةي هللا لوسر نأو ليتقلا هلتق
 مث ؟ يل دهشي نم تلقف :لاق .كلذ لثم :لاق مث «تسلج مث ؟يل دهشي نم :ٌتلقف
 ؟ ةداتق ابأ اي كل ام» : كك هللا لوسر لاقف .تمقف «ةثلاثلا كلذ :لاق مث «تسلج

 ليتقلا كلذ بلس هللا لوسر اي قدص :موقلا نم لجر لاقف «ةصقلا هيلع تصصقف
 دمعي ال اّذِإ هللا اه ال :هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ لاقف .هقح نم هضرأف يدنع
 : هلكت هللا لوسر لاقف .هبلس كيطعيف «هلوسرو هللا نع لتاقي هللا دْسُأ نم دَّسأ ىلإ
 يف (ليخنلا نم ناتسب :يأ) اقرخم تعتباف «عردلا ٌتْعِبَق .يناطعأف ؛هايإ هطعأف قدص»
 .«مالسإلا يف هتلثأت لام لوأل هنإف ءةملس ينب

 مث» :هلوق دنع «نّيبملاو نايبلا :ثحابم يف هجيرخت قبس دقو «ملسمو يراخبلا هاور
 .۸۹۲ص «لتاقلل بلسلا نأ نيب
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 .ْمِهِيِراَرَد يِبَسَو ْمِهِلْثَقِب َمُكَحَف .َةَطْيَرُق يِنَب يف ٍذاَعُم َنْب َدْعَس َمكَحَو
 ٍةَعْبَس قوق ''”نم هللا شب كح ذمو :َمَلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَلَص َلاََ

 , 0 ق ةَ
 ص
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(۲) 

(۳) 

 عبس قوق ْنَم مكحب» : هلوق» :۲۹۳ /۲ دضعلا ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 : لوصألا بتك رئاسو نتملا يفو «ةلوصوم ْنَم نأ ىلع ميملا حتفب «ةعقرأ
 يفو .ةعبس يف ءاتلا تابثإو ءميملا رسكب «ةعقرأ ةعبس قوف ْنِم هللا مكحب»

 يورو «ميملا رسكب ةكلملا مكحب تمكح دقل» : ثيدحلا يف ةربتعملا بتكلا

 .ها .«اهحتفب

 ءايندلا ءامس مسا : عيقرلا :ليقو «عيقر :اهل لاقي ءامس لكو «عيقر عمج :ةعقرألا

 .اهمسا ءامس لك ىطعأف
 رصتخملا نايب .08/4 بجاحلا عفر 198١/7. (عقر) ةدام ريثألا نبال ةياهنلا :رظناو
 58/١". طيسولا مجعملا .۲۹۳ /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."07/*

 لسرأف ءذاعم نب دعس مكح ىلع ةظيرق لهأ لزن» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع
 ىلإ اوموق» :راصنألل لاق دجسملا نم اند املف «رامح ىلع ىتأف دعس ىلإ هب يبنلا

 يبستو «مهتلتاقم لتقت» : لاقف «كمكح ىلع اولزن ءالؤه» :لاقف ام كريخو مكديس

 .؛كِلَملا مكحب :لاق امبرو ««ىلاعت هللا مكحب تيضق» : لاقف .مهيرارذ

 نم يي يبنلا عجرم (0) باب ء«يزاغملا باتك يف يراخبلا ظفللا اذهب هجرخأ
 .ه0١/ه خلإ ...بازحألا
 يفو ۲۸/٤. لجر مكح ىلع ودعلا لزن اذإ )١58( باب «ريسلاو داهجلا باتك يفو

 يفو .۲۲۷ ٤/ هنع هللا يضر ذاعم نب دعس بقانم (۱۲) باب «راصنألا بقانم باتك
 ٠١١. /۷ «مكديس ىلإ اوموق» : ب يبنلا لوق (55) باب .ناذئتسالا باتك
 ثيدح خلا ٠ ..دهعلا ضقن نم لتق زاوج باب «ريسلاو داهجلا باتك يف ملسم هجرخأو

A4 _ ITAA/YT (OD 

 (0115 _ )٥۲٠١ ثيدح مايقلا يف ءاج ام باب «بدألا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 ."41 © نا

 ةفحت :رظنا .ءاضقلا يفو «ريسلا يفو بقانملا يف «ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .۲۲۸ - ۲۲۷/۳ فارشألا

 ۷١. 2377 /* هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 يف قاحسإ نب دمحم هاورو» :"98 ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 نع ذاعم نب دعس نب ورمع نب نلمحرلادبع نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع «ةريسلا
 : ةظيرق ينب يف مكح نيح ذاعم نب دعسل لاق ايي هللا لوسر نأ» : صاقو نب ةمقلع
 .ها .«لسرم اذهو «ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقلا

١1 



 .ٍليِلَدلاب م ُةَرَيِجْلا تنبت :اَنَلُق ر اجلال عن م ' ملا ىَلَع َُرْدُمْلا :اولاق

 ف «ٌحيِحَص : اَن .هْيلِ َنوُعِجْرَي اوُناك : اولا 6 هر 8و اف

2 لا د ىَلَع ("”ءاَمْجِإِلا ةلأسم)
 أَو ّدحاو COM َتاَيِلْقَعْلا يِف 

 َلاَقَو .”ذِهَتْجَي ْمَل وَ َدَيَتجإ كفاك م ا يطخُم مالشإلا م َىِفاَّنلا

00 

(۳) 

(۳) 

(4 

(6) 
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 مكح دقلا : لدب (...مهيف تمكح دقل» : هظفلو */2١55 ماشه نبا ةريس رظناو

 نع هيزاغم يف «يومألا ديعس نب يحي نب ديعس مامإلا هلثم ىورو» : ريثك نبا لاق مث
 دنسب ًاضيأ يور دقو .كلام نب بعك نبدبعم نع هيبأ نع قاحسإ نب دمحم نع هيبأ
 .مها .؛هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع ثيدح نم ديج

 يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأ .هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع ثيدحو

 باتك يف كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو .۲۹۳/۳ فارشألا ةفحت رظنا .بقانملا

 ."حيحص» : يبهذلا لاقو .175 - ٠۲۳/۲ داهجلا

 .5 /4 هيلع رهظ نم يرارذب هلعفي ام باب ءريسلا باتك يف يقهيبلا هجرخأو
 دهش «سروألا ديس« ىلهسألا يراصنألا نامعتلا نب ذاعم نب دعس وه :ذاعم نب دعس
 نمحرلا شرع زتها .اهيف هباصأ مهس نم رهش دعب دهشتساو «قدنخلاو ءًادحأو .ًاردب
 .هنع ىلاعت هللا ىضر ه © ةنس هتوم ناكو «ةريثك هبقانمو .هتومل

 ١/ ءالبنلا مالعأ ريس .481/* بيذهتلا بيذهت .84 /" ةباصإلا :يف هتمجرت رظناو

 ةفحلا

 .اًداهتجالا» لدب «داهتجالا نما ش : ىف

 .؟ فالخلا دوجو عم عامجإلا ىوعد فيك :لئاق لوقي دق
 .فالخلا ثودح لبق مهبهذم ىلع عامجإلا داقعنا اوعدا روهمجلا نإ :لوقأ

 ."# /5 يزارلا رخفلل لوصحملاو ۳٤٤/١ ينيوجلا نيمرحلا مامإل صيخلتلا :رظنا

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«تايلقعلا» لدب «تايلعلا» : يف
 ناك ءاوس «لقعلاب كردي ام يهو ءعمس ىلع اهتوبث فقوتي ال ام :تايلقعلاب دوصقملا

 عمسلاو لقعلاب كردي امم ناك وأ ٌاملكتم هنوكو . عناصلا دوجوك هب الإ كردي ال

 .لاعفألا قلخو ءةيؤرلا ةلأسمك ًاعيمج

 لوحفلا داشرإ .148/4 ريرحتلا ريسيت .445ص ةدوسملا ۳۳٤/۳. صيخلتلا :رظنا
 .۲۲۹ - ۲۲۸ص

 .يرصبلا نيسحلا وبأ مهنمو «ةلزتعملا نم ريثكو «ةبطاق ةنسلا لهأ لوق اذه

 -.445ص ةرصبتلا ."98/؟ دمتعملا .408/؟ ناهربلا ۳۳٤/۳. صيخلتلا :رظنا
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 "'ِدِناَعُمْلا ٍفالخب ءِدهَّتْجُمْلا ىَلَع َمْنِإ آل :'”ظِحاَجْلا

(1) 

() 

(۳) 

(P۳) 

 ٌبيِصُم ِتاِّلْفَعْلا يف ٍدِهَتْجُم َّلُك : ٌيِرْبَْعْلا دارو

 .۲۹/۱ يزارلل لوصحملا .۳۴۷ /۲ لوصألا ىلإ لوصولا .6ه48 ۳۵۷/۲ ىفصتسملا
 /4 بجاحلا عفر ٤۳۹. - ۳۸٤ص لوصفلا حيقنت حرش .404/4 يدمآلل ماكحإلا

 جاهبإلا .594 - ۲۹۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۰٤/۳. رصتخملا نایب . ٠

 ةدوسملا .507/ ةضورلا رصتخم حرش .4/7١4؟ ةهزنلا عم ةضورلا ۴

 دئاوز ٠٥۷/٤. لوسلا ةياهن .ه۳اص يونسإلل ديهمتلا .448 .؛هال 1٤٤ص

 عمج ىلع يلحملا حرش .؟5/4 يراخبلا زيزعلادبعل رارسألا فشك ١"4. ص لوصألا

 ٤/ ٥۸٤. عماسملا فينشت .7757/5 طيحملا رحبلا .ينانبلا ةيشاح عم ۳۸۹/۲ عماوجلا

 ۳۷١/۲. تومحرلا حتاوف ه4 رينملا بكوكلا حرش .44١ص لوصول ةياغ

 .۲۲۹ - ۲۲۸ص لوحفلا داشرإ

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو «ظحاجلا» لدب «ضحاجلا» أ : يف

 ريغ روذعم اهيف ئطخملا نكل «نيعتم دحاو لوصألا لئاسم يف قحلا نأ ظحاجلا ىري
 نإ :ةيرهدلاو «ىراصنلاو ءدوهيلا نم مالسإلا ةلم فلاخم نأ هبهذم حيضوتو ءمثآ

 روذعم وهف .قحلا كرد نع زجعف ءرظن نإو «مثآ وهف ذ هداقتعا فالخ ىلع ًادناعم ناك

 وه بّزعملا مثآلا امنإو ءرظنلا بوجو فرعي مل ثبخ نم رظني مل نإ اذكو ءمثآ ريغ

 .طقف دناعملا

 : ظحاجلا .هيلإ بهذ يذلا اذه نع ةهزنلا عم 4١14/5 ةضورلا يف ةمادق نبا لاق دقو

 .ها . هللا لوسر ىلعو هيلع درو «ىلاعت هللاب رفكو «ًانيقي لطابف»
 عفر .404/4 يدمآلل ماكحإلا .888/7 ىفصتسملا .۳۹۸/۲ دمتعملا :رظناو
 ۳۷۷/۲١. تومحرلا حتاوف .1۹۷ ٤/ ريرحتلا ريسيت 55٠. /5 بجاحلا

 اهيف دهتجم لكف «نيعتم قح لوصألا لئاسم يف سيل نأ يربنغلا يضاقلا ىري

 بصي نأ يضتقي هنإف ؛ةروطخلا ةياغ يف - هنع حص نإ  بهذملا اذهو «بيصم

 ىراصنلا كلذكو «دّوهتلا الإ مهلقع لمتحي مل هنأل ؛نورذعُي مهنأ ىنعم ىلع دوهيلا

 رقأ هنإف ؛ظحاجلا بهذم نم رش  هنع حص نإ  بهذملا اذه نأ امك ءسوجملاو

 بهذم نم رش وه لب ءاروذعم ئطخملا لعج هنكلو ءدحاو بيصملا نأب
 ةعبات اهلعج مث «قئاقحلا :تبثأ دق اذهو ءءايشألا قئاقح اوفن مهنأل ؛ةيئاطسفوسلا

 دارأ نإ ««بيصم تايلقعلا يف دهتجم لك : يربنعلا لوقف اذه ىلعو .تاداقتعالل

 ريغ اذهف « «بلطلا يف مهرودقم ىهتنم وهو ءهيلع مه امب الإ اورمؤي مل مهنأ : هب

 هودقتعا ام ىلع وهف «هودقتعا ام نأ :هب ىنع نإو ؛ًاعرش لطاب هنكلو ءًالقع لاحم

 -قيدصتو ؟ًاقح هيفنو عناصلا تابثإو ؟اقح هثودحو «ملاعلا مدق نوكي فيك :هل لاقيف
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 َنيِمبآ َرْيَغ اوُناَك ْوَلَو ءِراّنلا ٍلْهَأ ْنِم : د ىلع َنيِمِلْسُمْلا ٌعاَمْجِإ :اَنَل
 . ٍصيِصْخَشلا ٍلاَمَيْحاِب بيجو .رهاَوظلاب َلِدتْساَو كلذ َغاَس امل

 .ًالقع لاحم اذهف ؟ ًاقح هبيذكتو ةي ميركلا لوسرلا =
 كلذ قلطأ نم مهنمف «هنع فلتخا يربنعلا يضاقلا نع لقنلا نإ :لوقأ قحلاو
 لاق .هب قئاللا وه اذهو مالسإلا طرش نم مهنمو «لالضلاو رافكلا رئاس لمشف
 ينعي  هنع ةياورلا تفلتخا مث» : "عه /۳ صيخلتلا يف امك ينالقابلا يضاقلا

 «ةلملا مهعمجت نيدلا يف دهتجم لك بوصأ انأ» : نيتياورلا رهشأ يف لاقف «- يربنعلا

 نود نيدهتجملا نم ةفاكلا باوصنا : هنع ةاورلا ضعب اللغو .نوبّوَصُي الف «ةرفكلا امأو

 .ها .ا(داهتجالا رمأ نع نيضرعملاو «ةعدبلا ىلإ نينكارلا

 اذه نع عجر يربنعلا نأ» :۸ /۷ بيذهتلا بيذهت يف رجح نبا ظفاحلا ركذ دقو
 نأ ركذو يدهم نب نلمحرلادبع قرشملا يف ثيدحلا لهأ مامإ مالك ىلع ءانب ؛لوقلا
 ناك :لاق خيش يبأ نب ناميلس ينربخأ :ةمثيخ يبأ نبا لاقو ءهوقثو نيثدحملا مظعم
 ينعي «ءيدر مالك هنع يورو «ميظع رمأب مهتا  يربنعلا يأ - نسحلا نب هللا ديبع

 نع عجر هنأ هتاقث ىف يدزألا ليعامسإ نب دمحم لقنو ««بيصم دهتجم لك» : هلوق

 ىلإ بسن هنأ ةبيتق نبا نع لقن مث «باوصلا هل نيبت امل ؛هنع تركُذ يتلا ةلأسملا

 ميعن يبأل ءايلوألا ةيلحو .ه١/١۳ بيذهتلا بيرقت رظناو ها .(«ةعينش الاوقأ يربنعلا

 "3/4 يناهفصألا

 .688/؟ ناهربلا ۳٤۲/۳. صيخلتلا :ىف هيلع ءاملعلا درو يربنعلا لوف رظناو
 ىلإ لوصولا .569/7 ىفصتسملا.١1؟4ص عمللا .445ص ةرصبتلا .۳۹۸/۲ دمتعملا
 بجاحلا عفر . 49 ٩/٤ يدمآلل ماكحإلا ۳۳/١. يزارلل لوصحملا .۳۳۸/۲ لوصألا
 ريسيت .۴۷۷/۲ تومحرلا حتاوف .0580 ٤/ عماسملا فينشت .490ص ةدوسملا.540 4
 .5؟4ص لوحفلا داشرإ .۱۹۷ ٤/ ريرحتلا
 يف ملسم مامإلا هل جرخأ ثدحم «يربنعلا نيصح نب نسحلا نب هللا ديبع وه : : يربنعلا

 ناك :دواد وبأ هنع لاق ءدسألادبع نب ةملس يبأ توم ركذ ىف ادحاو ائيدح هحيحص
 ةقث ناكو «ةرصبلاب ءاضقلا يلو :دعس نبا لاقو ؛ةقث يرصب هيقف : يئاسنلا لاقو ءاهيقف
 .كلذ ريغ ليقو ءها54١ ةنس يفوتو ه١ :ليقو ,ه6١٠ ةنس دلو القاع ًادومحم

 بيذهتلا بيذهت 5 ريثألا نبال لماكلا ۰٩/۱۰ ٠“". دادغب خيرات : :يف هتمجرت رظنا

 دقو .57/4 ءايلوألا ةيلح .ه/# لادتعالا نازيم ٠۳١/١. بيذهتلا بيرقت .۸ - ٠/7
 .نسحلا نب هللا دبع بهذ» : لاق ثيح ٠۳١۹/۲ ىفصتسملا يف همسا يف أطخ عقو
 .يربنعلا نسحلا نب هللاديبع :وهو «يربنعلا

 .«مهنأ» لدب «هنأ» ش : يف )01(

 -لبق  نيملسملا عامجإب يربنعلاو ظحاجلا بهذم داسف ىلع نويلوصألا لدتسا (۲)
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 “کم هلال ءاَعْمَسَو ًالْفَع م تمم ميهداهتجا ضيق ُْهُميِلُكَت :اوُلاَق
2 

 ت

 ىّنأَتْمْلا نِ رهو ءمالشإلا [ب/م"] / ئ 6 َبيِجْأَو .ٌقاطُي ل

 .ِءيَش يف ٍليِحَتْسُمْلا َنِم "سيلف ءداتْغُملا

 عامجإلاو ةنسلاو نآرقلا نم ةلدألا نأل كلذو ؛رانلا لهأ نم رافكلا نأ ىلع - امهفالخ

 .كلذ ىلع تلد

 نم اورفك نيذلل ليوف اورفك نيذلا نظ كلذ# : ىلاعت لاق دقف ميركلا نآرقلا امأ

 «مكادرأ مكبرب متننظ يذلا مكنظ مكلذو# :ىلاعت هلوقو ء[١۲ :ص] (رانلا
 (نوبذاكلا مه مهنإ الآ ءيش ىلع مهنأ نوبسحيو# : ىلاعت هلوقو «[۲۲ :تلصف]

 ١4[. :ةلداجملا]
 ‹هقيدصتب ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا فلك لي هنأ اعطق مولعملا نمف «ةنسلا امأو

 هلتاق ام لك سيل نأب يرورضلا ملعلا عم هب رفظ نم لتقو .مهتادقتعم ىلع مهمذو

 مهئابآ نيد اوعبتا نودلقم مهرثكأ لب «هليلدب هل قحلا روهظ دعب ادناعم ناك ةلتقو

 .هنم كلذ غاس امل ؛هب اوفلك امب اوتأ دقو «مهتاداقتعا يف نيروذعم اوناك ولو

 اوناك ولو ءمهمذو رافكلا لاتق ىلع فلاخملا روهظ لبق فلسلا نم ةمألا تعمجأ امك

 .ةموصعملا ةمألا نم كلذ غاس امل نيروذعم

 دقو" : يربنعلاو ظحاجلا بهذم ىلإ اريشم ٤۸۸-٤۸۹ / 5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 .ها .«اهنع برضأ «دولجلا اهنم رعشقتو «بولقلا اهنم رفنت لاوقأ انه تركذ

 ٤١/۳". صيخلتلا :يف امهيلع درلاو «يربنعلاو ظحاجلا ةشقانمو ةلدألا هذه رظنا

 /4 يدمآلل ماكحإلا ."*/5 يزارلل لوصحملا ."89/7؟ ىفصتسملا .669/7 ناهربلا

 /4 بجاحلا عفر .518/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .9"4ص لوصفلا حيقنت حرش .84

 ريرحتلا ريسيت .58/4 يراخبلل رارسألا فشك ."05 - ٠٠٠١/۳ رصتخملا نايب ١

 بكوكلا حرش ۲٤١. 557/5 طيحملا رحبلا ."الا//١ تومحرلا حتاوف ./5

64۹ Aa رينملا 

(000 

00 

(۳) 

(€) 

 .«ضيقن لدب «ضيقنب» ش : يف
 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملاو «باوصلا وه هتبثأ امو .ءامم» لدب «فانم» أ : يف
 .۲۹۳/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۰٦/۳ رصتخملا نايبو ۲

 .«سيلف» لدب «سيلو» ش : يف
 لقعلا دوجوو «هيلع ةبوصملا ةلدألاب نكمم قحلا ةفرعم ىلإ لوصولا نأ -كلذو
 :لبجلا لمحو «ناريطلاك انكمم نكي مل امب الإ فيلكتلا عنتمي الو «يداهلا

 عفر ۲۹٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤0۹/٤ 4٠١. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ريسيت ٠٠/٤. يراخبلل رارسألا فشك .019#//# رصتخملا نايب ٠٤١/١. بجاحلا

 .444 - ٤۸۸/٤ رینملا بكوكلا حرش .۳۷۸/۲ تومحرلا حتاوف 5٠١. /4 ريرحتلا

1۸ 



 .ٌقداَهِتجا ٌيِعْرَس مكح يف ٍدِهَتْجُم ىَلَع مْنِإ ال :ٌّمطَقْلا (ةلاَم)
 00 طلا مين ىلإ ُمَّضَألاَو «ٌيِسرَمْلا ٌرْشِب َبَمْذَو

(1) 

() 

 .ةعبرألا ةمئألا مهنم «ءاملعلا روهمج لوق وهو

 لوخنملا ٠٠٤/۲ _ ۴٠١. ىفصتسملا ۳۷١/۲ - ۳۸١. دمتعملا :يف ةلأسملا رظنا
 .847/؟ لوصألا ىلإ لوصولا .454ص
 بجاحلا عفر .۲۷۷/۳ جاهبإلا .١54؟/4 يدمآلل ماكحإلا ."ه/5 يزارلل لوصحملا
 ةيشاح عم ۲۹٤/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠۷/۳. رصتخملا نايب ۳/4
 لوسلا ةياهن ۲٠٤/٠١. ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .6۹۷ 496 ص ةدوسملا .دعسلا
 . 5 عماسملا فينشت .584/5 طيحملا رحبلا .ه۴“ص يونسإلل ديهمتلا ..56 /5
 رشن ٤۹۱/٤. رينملا بكوكلا حرش .۳۷۹/۲ تومحرلا حتاوف ۱۹۸/٤. ريرحتلا ريسيت
 ."71 7/7 دونبلا

 ةلأسم نم ام هنأ ىلإ ةيمامإلاو ةيرهاظلاك سايقلا ٌةافنو هّةّيَلُع نباو «يسيرملا رشي بهذ
 .قساف الو ءرفاك ريغ مثآ وهف هأطخأ نمف .عطاق ليلد هيلعو «نّيعتم اهيف قحلاو الإ
 .هداهتجا ضقنيو «مئأي :يلزتعملا مصألا ركب وبأ لاقو

 _ ۴٣٤۲/۲ ىفصتسملا .۳۸۰ - ۳۷١ /۲ دمتعملا :يف اهتشقانمو نيفلاخملا ةلدأ رظناو
 .8*5 /؟ مزح نبال ماكحإلا .847/؟ لوصألا ىلإ لوصولا .۹٠٠ص لوخنملا ۰
 بجاحلا عفر .۲۷۷/۳ جاهبإلا 4١7/5. يدمآلل ماكحإلا .”ه/5 يزارلل لوصحملا

 ةيشاح عم ۲۹٤/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 019# /" رصتخملا نايب . ٤
 لوسلا ةياهن 5١04/١14. ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .497 446 ص ةدوسملا .دعسلا
 ٥۸۸/٤ عماسملا فينشت .594/5 طيحملا رحبلا .۳۳٠ص يونسإلل ديهمتلا "6/4
 /4 رينملا بكوكلا حرش .۳۷۹/۲ تومحرلا حتاوف .198/4 ريرحتلا ريسيت .584 -
 .۳۳۱/۲ دونبلا رشن .

 نب ديز ىلوم «نلمحرلادبع وأ «يسيرملا ةميرك يبأ نب ثايغ نب رشب وه :يِسيِرَمْلا رشي
 ءمالكلا ملعب لغتشا مث «ةفينح يبأ بحاص فسوي يبأ ىلع هقفت «عدتبم باطخلا
 ةفئاط بسنت هيلإو ءًاضيأ ةئجرملا سوؤر نم وهو «نآرقلا قلخب لوقلل ةيعاد حبصأو
 قّرِفلا نيب قْرَفلا :يف هتمجرت رظنا .ه ۲1۹ ليقو ءه4١1 ةنس يفوت .مهنم ةيسيرملا
 تارذش .664ص يونكلل ةيهبلا دئاوفلا .55/17 بيطخلل دادغب خيرات .؟١ ؛ص يدادغبلل
 .07 ۲٥ص ىضترملل ةلزتعملا تاقبط .۴۲۳ - 5577/١ لادتعالا نازيم ٤٤/۲. بهذلا
 ٠١١/١. نيبملا حتفلا 5١4. /؟ يلحملا حرش ىلع ينانبلا ةيشاح

 تايفو يف امك ءرصم يف ةيرق «- ديدشتلاو حتفلاب  «ةسيرّم» ىلإ ةبسن :يِسيِرَمْلاو
 ۲۷۸/١. نايعألا
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 «ريكل ٍرْيَغ ْنِم عِئاّشلا ("ظردكَتُمْلا ِةَباَحَّصلا فالتخاب ٍرْئاَوَتلاِب ُمْلِعْلا :انَ

 ُهَداَعْلا ِتْضَمَل نلف ن َناَك ْوَل هَ : ْعطَمْلاَو .مَهْبُم الو ءنِّيَعَمِل ميِئَأَت الو

 ,©ساّيقلاَك س ّض ةرثْعاَو .هِرْكذب

 لك :ُيِئاَجْلاَو ءيِضاَقْلا َلاَك ءاَهيِف َعِطاَق ال يَا ُهلأْسَمْلا ةلأشم)

 :َليِقَو .""يهّتْجُمْلا َّنَطِل عبا “ايف ىَلاعت هللا ٌمُكُحَو ءٌبيِصُم ايف ٍدِهَتْجُم

 رايد نم ناوسأو ةبونلا دالب نيب نادوسلا نم سنج « «ريمأاك  «سيرم» ىلإ وأ =
 ۲۷۸/١. نايعألا تايفو يف امك ءرصم

 ينإ» :۲۷۸ ١/ نايعألا تايفو يف ناكلخ نبا لاق .دادغب يف سيرملا برد ىلإ وأ

 «سيِرَملا بردب دادغب يف نكسي ناك  رشب يأ هنأ نفلا اذهب ينتعي نم طخب تيأر

 وه دادغب يف سيرملاو :تلق «نيزازبلا رهنو جاجدلا رهن نيب وهو :لاق ءهيلإ بسنف
 وهو «رمتلا لدب لسعلاب رصم لهأ هعنصي امك ءرمتلاو نمسلاب ٌسَرْمُي قاقرلا زبخلا

 .ها.(«ةسيسبلا هنومسي يذلا

 ذخأ هنعو .رسفم «يلزتعم ءهيقف مصألا ركب وبأ «ناسيك نب نلمحرلادبع وه : مصألا

 هنأ الخ «مهعروأو «مههقفأو «سانلا حصفأ نم ناك :ىضترملا نبا لاق .ةّيَلُع نبا

 لاق .هلاعفأ ضعب يف ةيواعم بّوصيو «هلاعفأ نم ريثك يف مالسلا هيلع اًيلع ُئطخي ناك

 ٌفِصُو «ريسفت» :هفيناصت نم .ناطلسلا هبتاكي ءردقلا ليلج ناك :رابجلادبع يضاقلا

 :يف هتمجرت رظنا .ابيرقت ه 778 ةنس يفوت «تالاقم» لوصألا يف هلو «بيجع هنأب
 ٠۲۳١/۳. ١ مالعألا ٤۲۷. /۳ نازيملا ناسل .055ص ةلزتعملا تاقبط

 .خسانلا وهس نم رهاظ أطخ وهو .«رركتملا» لدب ؛ركنملا» أ :يف )١(

 «مثإ» لدب «امثإ) ش :يف (۲)

 الف «باوجلا وه باوجلاو «ةجح سايقلا نوك ليلد ىلع ةلئسألا نم ّرم امب ضرتعاو (۳)
 .راركتلل ىنعم

 .0 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .08/ رصتخملا نايب ٠٤٤/٤. بجاحلا عفر : رظنا

 .ش :نم ةطقاس «اهيف ىلاعت» ةظفل' )٤(

 ءركب وبأ يضاقلاو «يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاق ءاهيف عطاق ال يتلا ةلأسملا (ه)

 «يئابجلا يلع وبأو «ليذهلا وبأو «يئابجلاو نسحلا نب دمحمو «فسوي وبأ يضاقلاو

 ديز وبأو «دماح وبأ يضاقلاو ء«جيرس نباو «ةلزتعملا نم مهعابتأو مشاه وبأو

 ام وهو «بيصم دهتجم لك :قارعلا ةيعفاش رثكأو «(ه١۳۷ ت) يكرادلاو «يسوبدلا

 وبأو ١107 ص لوصحملا يف يبرعلا نباو ٠۳٦۳/۲ ىفصتسملا يف يلازغلا هراتخا '

 .يخركلا نسحلا -

1۰ 



(1) 

(۲) 

 نإ :ُداَئْسَألا َلاَكَو ."”ُباَصُي نيِفَدَك هْيَلَع َليِلَد آل :َلاَك ْنَم ْمُهْنِ

 :يئابجلاو «ينالقابلا يضاقلاو «يرعشألا نسحلا وبأ خيشلا لاقف ءءالؤه فلتخا مث

 يف يلازغلا لاق .هقح يف هللا مكح ناك هنظ امف ءدهتجملا نظل عبات هللا مكح
 .اراتخملا هنإ) :57"7 /؟ ىفصتسملا

 ديز وبأو .ءدماح وبأ ىضاقلاو «نسحلا نب دمحمو «فسوي وبأ ىضاقلا لاقو
 ةلاقم :هنع تاياورلا حصأ يف جيرس نباو «قارعلا ةيعفاش رثكأو يكرادلاو «يسوبدلا
 لاق «هب الإ مكحي مل هللا مكح ول ام ارمأ ةثداح لك يف نأ يهو .هبشألاب ىمست
 .ها.«بيغلا ىلع مكح اذهو» : 4588 ص لوخنملا يف يلازغلا

 يف ئطخم هداهتجا يف بيصم دهتجملا نأب هنع نوربعي هبشألاب نولئاقلا ءالؤه مث

 ئطخم :اولاق اميرو «هب الإ مكحي مل مكح ول ام فالخ فداص اذإ : يأ ءمكحلا

 .ءادتبا ىلع ءاهتنا

 ۴۷١ /۲ دمتعملا 451١/7. ناهربلا .اهدعب امف ۳٤٤/۳ صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظنا

 .4058ص لوخنملا .۳۹۳/۲ ىفصتسملا .۷۳ص عمللا .448ص ةرصبتلا ."86 -
 857/5 يزارلل لوصحملا ."١41/؟ لوصألا ىلإ لوصولا .5١؟ ص يبرعلا نبال لوصحملا

 .۲۹۰ /۲ ليصحتلا .45 08ص لوصفلا حيقنت حرش .41 /4 يدمآلل ماكحإلا .اهدعب امف
 /* رصتخملا نايب .048 /5 بجاحلا عفر .71/57/9 جاهبإلا . ١١٠ص لوصولا بيرقت

 ريرحتلا ريست .541 - 55/5 طيحملا رحبلا ۲۹٤/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠".
 .4417 - 4857/4 عماسملا فينشت .598 ص رظنلا لذب .787” ص لوصألا نازيم ٤.

 /5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هلقنو «مهنع لقن ام حصأ يف ةعبرألا ةمئألا لوق وهو

 : AA /5 عماسملا فينشت يف هنع لاقو .ءاهقفلا مظعم نع هريغو 2555-0١

 .هأ . ؟حيحصلا وهوا

 .498ص ةرصبتلا ."80/؟ دمتعملا :يف ليصفتلاب هتلدأو روهمجلا لوق رظنا

 نايب .045/45 بجاحلا عفر .415/4 يدمآلل ماكحإلا .51/1 يزارلل لوصحملا
 حرش .44١ص لوصولا ةياغ .544/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١". /* رصتخملا
 9۸۸/٤. عماسملا فينشت ٤/ ٤۸۹. ريئملا بكوكلا

 رثعُي نيفد لثم وه امنإو «هيلع ليلد ال :ليقف ؟ال مأ ًاليلد هيلع َبَّصَن له اوفلتخا مث
 .دحاو رجأ هلف هأطخأ نمو «نارجأ هلف هيلع رثع نمف «هيلع

 وهو» :۲۷۷ /* جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق .ًاليلد هيلع بصن هللا نأ ىلع نورثكألاو

 طيحملا رحبلا :رظناو ها .«نيملكتملا نم ريثكو «ةعبرألا ةمئألاك .ءاهقفلا رثكأ لوق
 .588/4 عماسملا فينشت "7
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 .“"0ُبيِصْمْلا رهف وهب َرَفظ ْنَمَق «ظ

 Dear) عب ”ث عاش 8 رو
 3 ميا ئطخملاَو يعط هليل : ٌعَصألاَو ٌيِسِرَمْلا َلاَقَو

 :ٌعِطاَق اًهيِف دا 7 .(©ُثيوْضََتلاَو ٌةَئِطْحَتلا ِةَعَبْرَألا ِةَئِبألا ِنَع َلِقُنَو .

 ريغ طخُم : ُراَتْخُمْلاَ ءْرَصَقُي مل نِإَو ءْمِنآ ئِطخمَف هَرَّصَقَف

 وهف هب رفظ نمف «ينظ هنإ :لاق نم مهنمو» 4١4: /4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 نبا بهذم وه اذهو .دحاو رجأ هلو ئطخم وهف ءهبصي مل نمو «نارجأ هلو «بيصم

 .ها .«ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألاو كروف

 r /6 رصتخملا نايب .558 /5 بجاحلا عفر .۲۷۷/۳ جاهنملا حرش يف جاهبإلا :رظناو

 .584 ۔ ۲۵٣۳/۹١ طيحملا رحبلا .548/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۰
 . 1/5 عماسملا

 ناك هنأ ةريره يبأ نبا نع يضاقلا ىكح» ١/ ٠٠۴: طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق

 عيمجو «يسيرملاو «ةّيَلَع نباو «مصألا لوق وهو «يعطق هنإ :هرمع رخآ يف لوقي
 .ها .«لوصألاب عورفلل اقاحلإ ؛سايقلا ةافن

 /" رصتخملا نايب .5168 /5 بجاحلا عفر .۲۷۷/۳ جاهنملا حرش يف جاهبإلا :رظناو

 عماسملا فينشت .5984ص لوصألا نازيم .598/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 8٠.
688/5 . 

 نإ :يسيرملاو َةِّيَلُع نباو ءمصألا لاقو» ۳٠۹: /؟ ةلدألا مطاوق يف يناعمسلا نبا لاق

 ها . «موثأم روزأم هبحاصو ءأطخ هفلاخ امو «نيدهتجملا لاوقأ نم دحاو يف قحلا

 ناك هنأ ةريره يبأ نبا نع يكح» :؟584 - ٠٠۳/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو

 لوق وهو «ضوقنم هفالخب مكحلاو «موثأم هئطخم نإ :- هرمع رخآ يأ - ةّرَحأِب لوقي
 .ها .«ايعطق اليلد فلاخ هنأل ؛هقفاو نمو مصألا

 «يسيرملا نع ىكح يسخرسلا نأ 64/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لقنو

 .هنع طوطحم مثإلا نأ :ةّيلَع نباو ءمصألاو

 لوصأ : لوصألا يف هيباتك يف اهيلع فقأ ملف «ءيسخرسلل ةبسنلا هذه نع تثحب دقو

 .هفيلآت نم امهريغ يف اهركذ امبر «هقفلا لوصأ يف ررحملاو «يسخرسلا
 .دحاو بيصملا نأب :لوقلا وه ذإ ؛ةئطختلا ةعبرألا ةمئألا نع حيحصلا

 ١/ يزارلل لوصحملا ٠١". "094/7 ةلدألا عطاوق :يف ةلأسملا هذه يف قيقحتلا رظنا

 .6457/4:بجاحلا عفر .۳۹٤ص لوصفلا حيقنت حرش 4١14/4. يدمآلل ماكحإلا ٠".

 549٠. /4 رينملا بكوكلا حرش ٥۸۸/٤. عماسملا فينشت 54١/5. طيحملا رحبلا
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 ٍ؛َنّكَعُم ريع "”ِتّوُصَو .ُهُمَدَع ٌلْصألاَو .ٍبيِوْضَتلا ىَلَع َليِلَد آل :اَنَل
 َاَرْمِتْسِإ إ "رأل ؛ناَضيِقّنلا َعَمَتجأل < ءاًبيصُم ل َناَك ْرَل :اّصضْيَأَو .عامجإلل
 ؛ ٌعوُجرلا َبَجَو ءهَرْيَغ َّنَظ ول هنأ ىَلَع عاَمْجِإلِل ؛ هّتظ ِءاَقَبِب طوُرْشَم م ِهِعْطَق

 ِدِحاَو ”)ءْيَسِل اًمِلاَع اًناَط وکي

 ُليِحَتْسَي ناك هالو ؛ِهئاَقَبِي مط اتال ؛مْليلاٻ يهني لا :ُلاَقُي ال
 ىَلَع ا َءاَمَجإلا دال ؛ماَّرلإلا ُكَرَتْشُم :ليِق نق وِرْكِذ عم ضيفا ظ
 ُنّلَعَتُم ٌّنَطلا :اًمْلُق .اًعْطَق رخي وأ .لغفل ُبِحَيَف ءّنَظلا عات بوج
 تفلَتخاَف [/۸4] / ِهَقَمَلاَخمْلا مي رخ مْلِعْلاَو ءُبوُلطَملا ُمُكَحْلا هاب
 : لی ْنِإَف هَمَلاَخُمْلا میرخت نر ا ءنظلا َلّدَبَ ا ِناَقَْلَعَتْمْلا
 ُنَّطلا لد ادق ءِِلوُلَذَم ٍتوُبُِب ُمْلِعْلاَو ءآليل هير ٌنّلَعَتُم *ٌنّظلاَف
 ُهَمِلَع ُهَّنَظ اد ءاَضِنَأ مك ًاليِلَد هنو : اَْلُق محلا توب طش لار

 .27ًييِصُم دهم ی ُد ُنوُكَي الق هري هب ُدَكَعَتُمْلا َنوكَي ْنَأ راج اَ

 ْمَلَو َرَّركَت و ءَءاَشَو ءاّريَِك ٍداَهِتْجالا يف اَلا ُةَباَحَّصلا َقَلْظَأ :اًضْيَأَ

 هع هللا َيِضَر] ساَبَع َّنْبا اوُنَطَح ْمُهَنَأ ”ااَمِهِرْيَغَو ِدْيَزَو يلع ْنَع

 .«ٌبّوصو» لدب «بيوصتوا أ : يف (1)
 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .(نأل» لدب «ال»أ : يف )0

 .(ءيشلا لدب «ءيشبل ا : يف (6)

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .(ميرحتبا لدب اريرحتبا أ : يف )€(

 .«نظلاف» لدب «نظلا» ش : يف )هر

 :يهو .ش :يف ةدئاز ةرابع كانه «ااًبيصُم ٍدِهَتْجُم لک ُنوُكَي القد : هلوق دعب (۷
 اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«ليلّدلا لاَميخِإ م ٍلوُلدَمْلاِ 4 أا ميِقَتْسَي ل مَ ىَلَع»
 .ش : ةحخحسن

 .رهاظ أطخ وهو .«امهريغو» لدب «مهريغو» أ : يف )¥(

 .ش :نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام ()

١77 



 ُلَعْجَي مل هللا لإ ءُهلهاَب ینا ع نمو :َلاَقَو ْمُمأَطَحَو ءِلْوَعْلا كرت

 . “لو ءافْضَنَو امض دِحاَو لام يف

A 

 ام ت
 (َنّكَعَت ها اًمُهُدَحَأ َناَك ْنِإَف :ِنَلملَت “اک نإ :لِدُعْساَو

2 

 “ج اَر لک . *0ِبَّشلاب حجر “ ”تاَاَمألا داب َبيِجْأَو .اطَقاَسَت

 مَ هاون 00 نيت ًالْوَلَ ءِةَرَظاتُمْلا عرش ىَلَع عاَمْجِإلا َلِدّبْساَو

 نيرا وأ ءيِواَسَّنلا وأ « حيِجْرتلا نييس َبيجأَر .ةَدِياَف ْنكَن

 ْنَمُف لاحم ٌبوُلْطَم لَو ٌبِلاَطَو ءٌبِلاَط َدِهَتْجمْلا أب َلِدّيْساَو

 ُلصْحََف هُّنَط ىَلَع ُبِلْهَي اَم :ُهُبوُلْطَم َبيِجْأَو .اًعطَق ٌِطْحُم َرُهَف اطا

 .اًمِلَتْخُم َناَك ْنِإَو

وقم لاق و .ةُميرْخَت و ِءْمَّشلا لج مري هاب لِدُشاو
 هش ٌيِفاَش 

 ِرْيَغَب ةَأَرْمِإ ٌدِهَتْجُم َّجّوَرَت ول اَذَكَو 2 7-50 :لاَق 2 «نْياَب تأ : هيفلح

 .انم ملاظلا ىلع هللا ةنعل :نيفلتخملا نم قيرف لك لوق وهو .ةنعالملا يأ ءةلهابملا نم )١(
 ."#ه ١/ سوماقلا بيترت ١١/١". ةغللا سيياقم مجعم ١. 44ص بغارلا تادرفم : رظنا
 .۳۹۹ص ءاهقفلا ةغل مجعم ."548 /۳ ينيوجلل صيخلتلا ./4 ١/ طيسولا مجعملا

 . ۹٤٤ص ؟.نيعمجملا ةرثك عم فلاخملا ردن ول» : ةلأسم «عامجإلا لئاسم يف هجيرخت قبس (۲)

 .«نادهتجملا» هب دصقُي «اناك نأل ؛رهاظ أطخ وهو .«اناك» لدب «ناك» ش : ىف (۳)

 .«تارامألا» لدب «ةرامألا» ش : یف )£(

 .«بسللاب» لدب «ةبسنلاب» أ : یف )هم

 أ :نم ةطقاس ؛ حجار لكف» : ةرابع (5)

 .(نييبت» لدب ( نعت أ : ىف (۷)

 أ :نم ةطقاس «باوصلا» ةظفل (۸)

 .«هأطخأ» لدب «أطخأ» ش : ىف (9)

 «ةعجارملا لحتف ؛نئاوب تسيل هدنع تايانكلا نأل ؛ُلِح جوزلا دقتعم ىلإ رظنلاب يهف )٠١(

 .مرحت ةأرملا دقتعم ىلإ رظنلابو
 /4 بجاحلا عفر .519/# رصتخملا نايب .418/4 يدمآلل ماكحإلا :رظنا .ةعجارملا
 .۲۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .

1۲4 



 فالخ ال د ؛ مازلإلا كَرَتْشُم هنأب بيجو .يلوب دهتجم هذعب اهجوزت مث ؛ يَ .U“ كرا ® 6 2000 واتس ر ر ل # وو وکو )سار كد 21 2

 ةي عبي مكاَحْلا ىلإ َمَفْرُي نأ :ُهَباَوَجَو .ِّنظ َعاَبِتا ِهِموُزَل يف
 / داك ْنِإ ٍناَضيِقَتلا َبَجَوَل ءاَدِحاَو ُبيِصْمْلا ناك ل :اوُلاَق : ٌةَيوَصُمْلا

 َبيِجُأَو .ُبوُلْطَمْلا مُكَْلا َطَقَس نإ ءَأَطَخْلا َبَجَو ؤأ ءايقاب ْتَلّطلا [ب /84]
 دعب ِهْيَلَع ْمِلَّطَي ملو ءٌءاَمْجِإ وا لص ايف ناگ ْوَل هئا ٍليِلَدب ؛يِنَّنلا توب
 .دَدْخَأ اَذَهَف ؛ًأَطَخ وهو ُهُتمَلاَخُم َبَجَو ءواهتجالا

 ْمَل ءاَنِطْحُم اَمُهُدَحَأ ناک ْوَلَو .4”"2ثيدَتْم] ُمُثيَدَتْإ مهيأ :َلاَق :اولاق
 "القم وأ ادهم هيلع بجي ام لعف هال ؛ىده هاب بيجو .ىذه ْنكَي منك مع م سم 2 رر ترم ع 7 و 2 ًُء 9 هر

 اكو .(9 نصرا اًمهاَرْثِتْسال ؛ لاحم نّيئِلْفَعْلا نْيَليِلَدلا لاقت (ةَلانم)

 َدَمْحَأل اًنلِج باج :ُدوُهْمْجْلاَف اَمْهْلْذاَعَنَو ِةّيَّنَظلا ِتاَراَمألا ُلباَقَت

 )١( يدمآلل ماكحإلا :رظنا .فالخلا عفري مكاحلا مكح نأل 4/ .47١رصتخملا نايب */
  .48بكوكلا حرش . 87 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .0867/4 بجاحلا عفر

 ريئملا ٤/ ٠٠١. عماسملا فينشت ٤ /01.

 «.مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال» : ةلأسم .عامجإلا لئاسم يف هجيرخت قبس )۲)
 .۷٦٤ص

 هاب ش : ةرابعو » ِديِلْقَت وَ ٍداهَتْجا نم هيلع ُبِجَي ام َلَعَف هن ؛ ّيِدُه ُهّنأبا أ :ةرابع (۳)
 .(ِدْلَقُم وأ ٍدِهَتْجُم نم ِهْيَلَع بجي اَم َلَعَف هال ؛َّيِده

 نإ ثيح نم نيضيقنلا عامجإ امهمازلتسال ؛لاحم نييعطقلا يأ «نييلقعلا نيليلدلا لباقت ()
 .همدعب ملعلا عم ءيشلاب ملعلا مزل الباقت ولف «ملعلل موزلم يلقعلا ليلدلا
 حيقنت حرش . 14 يدمآلل ماكحإلا .۲۷٤ص لوخنملا .556ص عمللا :رظنا

 .۱۸۹/۲ تومحرلا حتاوف .458ص ةدوسملا .دعسلا ةيشاح عم ۲۹۸/۲ رصتخملا

 .«امهلداعت» لدب «اهلداعت» ش : يف (9)

 نباو 2251/5 ماكحإلا يف يدمآلا هاكح اذك امهنيب لداعتلا زاوج ىلإ روهمجلا بهذ كف

 - ىف يودزبلا هراتخاو هاراتخاو «رصتخملا يف انهو ۰۲۱۹ص ىهتنملا يف بجاحلا

 لفيت



 .همدع ٌلْضَألاَو ؛ ليِلدِل ناكل 00 : ال

 اديَخُم م وأ ‹اگیعم اًمهدحأب وأ ءامهب َرَمْعُي ن

 لالخ «ديرِل ُماَرَح : ُتِلاّثلاَو ُمُكَحَت : يِناَّنلاَو ُلِطاَب , و َوألاَو

 لَو مارح ل :ُلوُعَي ال ؛ٌتِذَك : ٌعِباَّرلاَو «دحاو ِدِهَتُجُم ْنِم : م "ورمل

 قلل

 قف

 م6

 هنأ ٠٠/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا راتخاو .رارسألا فشك حرشب ١١١/4 هلوصأ

 .عقاو ريغ ءزئاج

 ىهتنملا .454/4 يدمآلل ماكحإلا ١/ ٠١. لوصحملا ."7١١/؟ ةلدألا عطاوق :رظنا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۲/۳ رصتخملا نايب .585/4 بجاخلا عفر .؟9١ص

 ةدوسملا ۱۸۹/١. تومحرلا حتاوف ١١١/5. يراخبلل رارسألا فشك 0”

 .509/54 رينملا بكوكلا حرش .458ص

 وهو ءرمألا سفن يف نيترامألا نيب لداعتلا عنم ىلإ يخركلاو دمحأ مامإلا بهذ
 ١٠25ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا :مهنم ةيعفاشلا نم عمج رايتخا

 ال هنأ ءاهقفلا بهذمو» :لاق ثيح ١5/7" ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا.هرصنو

 : ٠٠۸ /5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو .«لاحب تارامألا لادتعا زوجي

 رثكأو «هباحصأو هنع هللا يضر دمحأ مامإلا دنع ضراعتلا مدع يف ناينظ ناليلد اذكو»

 ليقع نبا هاكحو «هباحصأ نع ينييارفسإلا هاكحو «يسخرسلاو «يخركلاو «ةيعفاشلا
 .ها . «ءاهقفلا نع

 امنإ نيترامألا لداعت يف فالخلا نأ ۳۷۸/١ ىفصتسملا يف يلازغلا مالك رهاظو

 قحلا نأل ؛مهلوق ىلع اذه يتأي الف ةئطخملا امأو «ةبوصملا لوق ىلع يتأي
 عفرو 27١ /# جاهبإلا يف هنع يكبسلا نبا همهف ام ىلعءدحاو يف مهدنع

 .065/5 بجاحلا

 ماكحإلا .۳۹۳ ۰۳۷۸/۲ ىفصتسملا .١٠53ص ةرصبتلا ."١1١/؟ ةلدألا عطاوق :رظناو

 رحبلا ."۲۲ /۳ رصتخملا نايب .۲۹۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .474/4 يدمآلل

 .558/7؟ دونبلا رشن ٤۷٥. /4 عماسملا فينشت ١١/5. طيحملا

 .«لوألاو» لدب «لوألا» ش : يف

 ريخأتو . لالح ميدقتب .(ورمعل لالح ديزل مارح» لدب (ورمعل مارح ديزل لالح)» ا : یف

 .مارح
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 وأ « فقيف ءامقو اَمِهَنأ ىف امهب لّمْعُي َبيجأَو .اًمهدحأ رهو لک ه٤ ys مم - ك . ت راسو 2 ةَ ت ت 2 نا و ع

 ىُفَن ٍداَقِتْعِإ نم الإ ٌضقاَتَت الَو ."0مهب ُلَمْعُي آل وأ ءاَرّيَخُم اَمِهِدَحَأب > م. 0 م. تاعي كرم ۲ ت ٤ r 3 م - مَ
 .لَمَعْلا كرت يف آل ءَنْيَرمألا

 الجب جاو فو يف ٍناَضِقاَتَتُم نالو ٍدِهَتْجْمِل ُميِقََْي ال (ةلأسَم)
 .«© عوج ُوِجاَطلاَك ءار نإ ِريخَتلا لوق ىَلَع ٍنْيَصْحَش ذأ نيتك
 .مارح ىلع لالح ميدقتب ؛مارح الو لالح الدأ : يف )000

 :نم ةطقاس «اّمهب ُلَمْعُي آل أ ءاَريَخُم اًمِمِدَحْأِب وأ ءُ ءاَفَقَو اَمُهّنَأ يف ١ : ةرابع (؟)
 عفرو 2198/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ
 .۳۲۲ /۳ رصتخملا نايبو .ةههال/4 بجاحلا

 داقتعا نأل ؛نيداضتم نيلوق دحاو تقو يف ةلأسم يف لوقي نأ هل سيل دهتجملا نوک (۳)
 كلذ ملعو «نيدساف انوكي نأ امإ :ولخي ال هنألو ؛لاحم دحاولا تقولا يف كلذ
 دوجو الف «كلذكف ءًادساف امهدحأ نوكي وأ ءالصأ لوق الف «مارح امهب لوقلاف
 يلكلا داضتلا امهمازلتسال ؛لاحم امهب لوقلا ًاذإف ؛نيحيحص انوكي وأ «نيلوقلل
 ؛اهيف هل لوق الف ءةلأسملا مكحب املاع سيلف ءامهنم ّدسافلا ملعُي مل نإو «يئزجلاو
 .نالوق ال دحاو لوق وهو «رييختلا وأ فقوتلا همزليف
 لوصفلا حيقنت حرش .474 - ٤۲۷/٤ يدمآلل ماكحإلا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا
 عفر 2577 - ۲٠/۳“ ةضورلا رصتخم حرش ٤۳٤/۲. ةهزنلا عم ةضورلا .9١4ص
 ريسيت .۲۹۹ /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .54/ رصتخملا نايب .6584/5 بجاحلا
 داشرإ .497 /4 رينملا بكوكلا حرش .159ص يلعبلا رصتخم .۲۳۲/۴ ريرحتلا
 .7"؟ص لوحفلا

 زوجي كلذكو «نيتقو يف دحاو دهتجم نع ةدحاو ةلأسم يف نالوق ردصي نأ زوجي )٤(
 لوق ىلع نكل ءنيصخش ىلإ ةبسنلاب دحاو دهتجم نم نيضقانتم نيلوق رودص
 ؛رييختلا لوق ىلع صخشلا ددعت دنع نيضقانتم نيلوق رودص زاوج ينب امنإو «رييختلا
 .نيترامألا لداعت ببسب ؛نيلوقلا يف اتباث ربيختلا ناك اذإ ميقتسي امنإ نيصخش ىلإ ةبسنلاب دحاو دهتجم نم نيضقانتم نيلوق رودص نأل
 نأ رهاظلاف ءرخآ تقو يف رخآلاو «تقو يف امهدحأ نوكي نأل ؛نالوقلا بترت نإف
 .هلوق وه رخآلا لوقلاو ءهنع عوجرم لوألا لوقلا
 /5 بجاحلا عفر . ٤ يدمآلل ماكحإلا ."6ص عمللا .514 ص ةرصبتلا :رظناو
 -ةهزنلا عم ةضورلا ۲۹۹/١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۲٣/۳. رصتخملا نایب . 9
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 ا ا ا
 . قرف رهظي ملو ٠ ِناترظاتتملا كِلْذَكَو

 قو

 "نآلْوَم اًهيِف :ةَلَأْسَم َةَرَشَع َعْبَس يف هع ُهللا َيِضَر ٌيِعِفاَشلا لوق

 .۲۳۲ص لوحفلا داشوإ 6/4

 .خسانلا وهس نم رهاظ أطخ وهو .«ناترظانتملا» لدب «ناترضانتملا» ش : يف )١(

(W0يف : :هلوق» » ° _ 4/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق  

 امهدحأ يف مكحو «ىرخألا ريظن نيتلأسملا ىدحإ ناك اذإ : : ينعي ««نيترظانتم نيتلأسم

 ناكو «نيتقو يف كلذ حصي مل «قرفلا روهظ مدع عم ءافتنالاب ىرخألا يفو «توبثلاب

 داهتجالا زرجف ‹ سجنتم ماعطب رهاط ماعط هبتشا اذإ امك «لوألا نع اعوجر يناثلا لوقلا

 اذإ ام فالخب « سجن بوثب رهاط بوث هبتش هبتشا اذإ اميف كلذ زوجي ملو ءامهدحأ ذخأ يف

سيلامف «كلذ وحنو لوبب ءام هابتشا دنع داهتجالا زوجي مل ول امك «قرفلا رهظ
 

 يف لوقلا يأ «هلمحن مل» : هلوقف ءًاعوجر نوكي ال هنإف ؛ةراهطلا وه امهيلك يف لصألا

 .همكح انلقو «ىلوألا ةلأسملا يف لوقلا نع عوجرلا ىلع : يأ «هيلع ةيناثلا اسل

 ءرمألا هيلع هبتشي نم دهتجي نأ ماعطلاو ءاملاك ةراهطلا ىف ة لصأ هل اميف دهتجملا :

 مكحلا فالخ : يأ «هفالخ لوبلاك ةراهطلا يف لصأ هل سيل اميف : يأ الخ يو

 .ھآ .«ًاعيمج اهبنتجي لب دهتجي ال نأ وهو «لوألا

 .«هنع هللا يضر» لدب «هللا همحر» ش :يف (۳)

 : نيلوق نم ةلأسملا يف يعفاشلل عقو امع ۳ جاهنملا يف يكبسلا نبا لاق (5)

 ٍليلدلا امأ «نيتلاحلا يف نيدلاو ملعلا يف هنأش ولع ىلع ةحضاولا ةلدألا نم كلذو»

 ًاحيقنت .متأ هرظن ناكو ًاقيقدتو ءاملع دهتجملا داز املك هنإف ؛ىلوألا يف ملعلا ىلع

 ةيفيكو ءاهيف ماحدزالا هجو كاردإو ًاميقتسم ةمحدزملا ةلدألا ىلع هفوقوو ًاقيقحتو

 تمحازتو ءهيدل فقوتلل ةبجوملا تالاكشإلا ترثاكت ؛ًاميظع اهنع لاصفلنالا

 .ها .«هيدي نيب تالضعملا

 ىلع هنم كلذ ليلد يأ  نيدلا يف امأو» ٤٤١: /54 لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاقو

 ملو هيف زجاع وه امع هزجعب حرص «ناحجرلا هجو هل رهظي امل هنألف ؛ نيدتلا

 هّدعو ءًاضيأ رمع نع كلذب فارتعالا لقن دقو «ملعلا مدعب فارتعالا نم فكنتسي

 .ها .«هبقانم نم نوملسملا

 ال نم يعفاشلا ىلع نيلوقلا باع دقو» :۷ /* جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق مث

 كلذو ؛هلدع الو هاوس ال هللاو ءهقمنو هاكز لوقلا نم فرخزب ىتأو «هل قالخ

 ش١ .رودصلا يف نماك دسحو روصقو ناصقنل

 =نم هسفن يف رمضأو ءًاريعس ىلصيس «دادحلا ةنسلأب هافو ًاريبك ًالوق ءاملعلا يف لاقو

۸ 
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 ص إو دنع نْيليلَدلا ٍلُداَعَتِل ؛َنْيَلوَق ِءاَمَلعْلِل ِيِضَمْقَي اَم ايف امو ءاَمَلْعلِل ام

 ."َنآلْوَ ايف يل َمّدَقت او ءلالا دلع ريتا ىَلَع نالو يل 2

(00 

00 

 ليللا يراوي الو ءاهراع فيسلا لسغي ال قديقع نيلسرملا ديس ةلأسم نع نيباذلا
 اذه لثم لمتشن نأ ىرن الو «همالکب لوقن الو ءهِيِلَكِب لفحن ال نحنو ءاهراوغ
 امب ىفتكيو «همانم يف لايخلا اذ قرط لايخ وه يذلا نايذهلا كلذ لثم ىلع حرشلا
 ىلع ديلبلاو هنهذ ىلع نطفلا ليحنو «نيلوقلا ةرصن يف ًاثيدحو ًاميدق انباحصأ هفنص
 ١ .ها .«اهيلع فوقولا

 رمع انديسو مركب يبأ انديسك اذه لثمل يعفاشلا قبس نم ركذ يف درطتسا مث
 جاهبإلا رظناف .ةلأسملا هذه يف هيلع ةدراولا تاضارتعالا ضعب درو ءامهنع هللا يضر
 ك8 ا“

 طسب دقو ءاهلماحم تفرع دقف يعفاشلا الوق امأو» ٠٦١: /4 بجاحلا عفر يف لاقو
 «يدرواملاو «يزارلا ميلسو «ءصاقلا نبا فنصو كلذ يف لوقلا باحصألا
 ا ها ۳۳١((. ۔ ۳۲۹/۲) عطاوقلا ىف ىناعمسلا نبا ًاضيأ هيف لوقلا نسحأو ءرظانلا نيع رقت نم هيف يلازغلاو ؛ينايورلاو
 .أ : نم طقاس «يل» فرح
 هيف دحاولا ملاعلا لوق امأ» ۷ _ ۴۲٠٣/۲ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاق
 وهو ءًاحيرصت كلذب لاق نم ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لبق ملعُي ملف «نيفلتخم نيلوقب
 هيفلاخم نم ريثك كلذ ركنأ دقو «هبتك يف اهركذو ةرابعلا هذه ركتبا دق هللا همحر
 نيح ةفرعملا ةلقو «ةلآلا ناصقن ىلع ليلد اذه :اولاقو كلذ يف أطخلا ىلإ هوبسنو
 هنإف ًاضيأو «نيلوق ىلع ةلأسملا جيرخت ىلإ جاتحاف ؛نيلوقلا دحأ نم قحلا فرعي مل
 «ةدحاو ةلاح يف ةدحاو ةلأسم يف نيلوقب لوقي دحأ مدقتي مل هنإف ؛عامجإلا قرخ
 داقتعا نإف ًاضيأو ءهنع كسمأف هيلع يفخ وأ «هركذ رثأ قح هل رقتسا نم اوناك امنإو
 نأ عنتميو ءًامارحو ًالالح دحاولا ءيشلا نوكي نأ عنتميو .ةضقانم نيفلتخم نيلوق
 .ًايفثمو ًاتبثم دحاولا ءيشلا نوكي وأ .ًادسافو ًاحيحص دحاولا دقعلا نوكي
 دق دهتجملاو ءنيتفلتخم نيتلاح يف كلذف ؛كلامو ةمينح يبأ نع ناتياورلا امأو :اولاق
 هداهتجا يدؤيف ءرخآ تقو يف دهتجي مٹ ءءيش ىلإ هداهتجا يدؤيف تقو يف دهتجي
 لوق هيلع رقتسا يذلا نوكيو «لوألا نع ًاعوجر نوكي يناثلا نأ الإ ءهفالخ ىلإ
 ىف نيفلتخم نيلوق داقتعا ركنتسملا امنإو .؛ىضقن ام ىلع اذهو انيضق ام ىلع كاذ» : هنع هللا ىضر رمع لاق ام ىلع نوكيف ءاضق وأ ىوتف ناك نإو «ىناثلا وه دهتجملا
 ١ .نيلوقلا يف نيفلاخملا نعط اذهف «ةدحاو ةثداح يف دحاو تقو
 بقلملا يرصبلا هللادبع يبأل تيأرو ءًادرفم افينصت كلذ يف مهضعب فنص دقو
 -نب ليعامسإ وهو ««بحاصلا» ب فورعملا هفنص لب ءادرفم اباتك اذه يف «لغج» ب
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 نم الو هلم ِتاّيِداَهِتْجالا يف ُمُكُحْلا قلب ال [1/80] / (ةلأْسَم)

 اًذإ ُضَْنُيَو "اَلا بص بْضَن ٌةَحَلْضَم ُتوُقَتَف < ِرُملَسَتِل ؛ ؛9ِقاَمّتاب و ِهرْيَغ

02 

 ُهَرْيَغ دل ْنِإَو ءَالِطاَب ناک وِداَهِتْجِإ فلج ىَّلَع مک ولف .“اعطاق فلاح

(1) 

00 

4 

(£) 

 نيلوقلا نم هللا همحر يعفاشلا ىلإ اوبسن ام اومسق دق :لوقنف اذه تفرع اذإو «دابع

 ءراكنإلا عضومب سيل يعفاشلا هلاق يذلا نأ نيبن نيح ماسقألا كلت ركذنسو ءاماسقأ

 نإف «لقنلا قيرط ىلع درو ءيش اذهو «هب لوقي ال هنإف راكنإلا عضوم وه يذلاو

 .ها .«مهريغ نم اذهب ملعأ بهذملا خویش

 مامإلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا ىلع ةبوجألا ركذ يف يناعمسلا نبا درطتسا مث

 .ةلأسملا هذه يف هنع هللا يضر يمفاشلا

 .داجأو درلا نسحأ دقف 75 _ ۲ ةلدألا عطاوق رظنا

 /5 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(ضَفْنُيا لدب 'ضَقَتْنُيا ش أ : يف

 | .٠٠5/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۲٠/۳ رصتخملا نايبو 0١

 ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤۲۹/٤ هماكحإ يف يدمآلا مامإلا كلذ ىلع قافتالا لقن

 نبا هلقنو ٥4١/٤ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ءرصتخملا يف انهو 5١27ص

 .مهقفاو نمو ةعبرألا ةمئألا نع ٠٠۴/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

 .ضّمْني :لاق مصألا ركب ابأ نأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقو

 ماكحإلا .58/5 يزارلل لوصحملا ۳۸۲/١. ىفصتسملا :يف ليصفتلاب ةلأسملا رظنا

 /4 بجاحلا عفر .4"4ص لوصفلا حيقنت حرش .5١7ص ىهتنملا . 5 يدمآلل

 ةيشاح عم ٠٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۷ - ۳۲۹/۳ رصتخملا نایب 0١.

 ٤/ رينملا بكوكلا حرش .555/5 طيحملا رحبلا 5 عماسملا فينشت .دعسلا

 .۲۳۲ص لوحفلا داشرإ .ه085 _ ۴۳

 كلذكو ءًاضيأ يناثلا ٌُمكحلا َضَقْنُي نأ زوجي هنأل ؛لسلستلا مزلي ءهضقن زاج ول هنأل

 «مكحلا بارطضال ؛مكاحلا بصن ةحلصم توفتف ؛لسلستيف ؛ارج ملهو «ثلاثلا

 : عورفلا يف ءاهقفلا لوق ىنعم وهو «مكاحلا مكحب قوثولا مدع ىلإ يدؤي مث نمو

 .(داهتجالاب ٌداهتجالا ضقني الو»

 .459/4 يدمآلل ماكحإلا .58/5 يزارلل لوصحملا 51 ىفصتسملا :رظناو

 .نايب . 6/5 بجاحلا عفر .؟١5 ١ص ىهتنملا

 .دعسلا ةيشاح عم ٠٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۷ - 585/6 رصتخملا

 . 0/5 عماسملا فينشت

 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو «اعطاق» لدب «ايعطق» ش ءأ : يف

 .7/٠50؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو .75#/# رصتخملا نايبو ١

۰ 
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 لَك ويَلَقُم ُداَهَيجا ريَ ُدَلقملا َكِلَدَكَو ."”مك وپ ْلِصَتَي مل ْنِإ :َليقَد ت ص

(1) 

(۲) 

(۳) 

 ةنس وأ «باتك نم  ًاصن ًاعطاق ًاليلد فلاخ اذإ مكاحلا مكح قافتالاب ضقنيو
 .نونظملا ىلع مدقم عوطقم كلذ نأل ؛ًايلج ًاسايق وأ ءاعامجإ وأ «- ةرتاوتم
 عفر .6١5ص ىهتنملا .455/4 يدمآلل ماكحإلا .58/5 يزارلل لوصحملا :رظنا
 عم ٠٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۷/۳ رصتخملا نايب .051/4 بجاحلا
 7 ٥۹۲/٤. عماسملا فينشت .دعسلا ةيشاح
 ؛ال مأ هريغ دّلق ءاوس ءالطاب همكح ناك ءهسفن داهتجا فالخ ىلع دهتجملا مكح ول
 .ًاقافتا هداهتجا عم ديلقتلا هل زوجي الو «هنظب لمعلا هيلع بجي هنأل
 ,479/4 ماكحإلا يف يدمآلاو .584 /؟ ىفصتسملا يف يلازغلا قافتالا اذه لقن دقو
 بهذلا لسالس يف يشكرزلاو ءرصتخملا يف انهو ٠٠۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو
 .مهريغو ١٠١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو ١١٠٠ص
 .١7ص عمللا "5/5 دمتعملا ۸۷١/۲. ناهربلا :يف ليصفتلاب ةلأسملا رظناو
 حرش .١١١ص لوصولا بيرقت .449ص لوصفلا حيقنت حرش .51 لوصحملا
 نايب .557/4 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ٠٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 فينشت .۳۹۳/۲ تومحرلا حتاوف .584ص يونسولل ديهمتلا .۲۷ /۳ رصتخملا
 . 0/5 عماسملا

 ىدأ اذإ امك .هداهتجا ريغت مث «هسفن قح يف مكح ىلإ هداهتجا ىدأ اذإ دهتجملا
 نبا دنع راتخملاف «لطاب هنأ ىلإ هداهتجا ريغت مث «يلو ريغب حاكنلا ةحص ىلإ هداهتجا
 يعفارلا هاكحو ءاقلطم ميرحتلا ءرصتخملا يف انهو ١٠۲ص ىهتنملا يف بجاحلا
 حلفم نبا هاكح ءًاقلطم مرحت ال :ليقو .ها .ءاقلطم ميرحتلا :حصألاو» : لاقو ٠٠١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو «هريغ لقني ملو ؛يلازغلا نع
 .441/5 هعورف يف يلبنحلا
 دضعلا حرش.١/٤1 يزارلل لوصحملا۲ /۲ ىفصتسملا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو
 عماسملا فينشت ۳ رصتخملا نايب 057/4 بجاحلا عفر ۲ رصتخملا ىلع
 ١6. 8ص لوصولا ةياغ 44١/5. حلفم نبال عورفلا .784 /7 ريرحتلا ريسيت .45 /5
 ءداهتجالاب داهتجالا ضقن مزلي الثل ؛مرحي مل لصتا نإو «مرح مكح هب لصتي مل نإ
 ء۲۹£/٤ ماكحإلا يف يدمأالاو .54/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا هراتخا ام وهو
 /۴ ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلاو .ةهزنلا عم 4٤۸/۲ ةضورلا يف ةمادق نباو
 لاقو ١١١/٤ رينملا بكوكلا حرش يف امك نادمح نباو ىلعي وبأ يضاقلاو “۸
 جاهنملا يف يواضيبلاو .يدنهلا مزج هبو .«سانلا لمع هيلع يذلا اذهو» : راجنلا نبا
 .جاهبإلا حرشب 87 /

1۳1 
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 ." ريغ ويلفت ٍِزاَوَج ىَلَع ")ىَرَج ویال ٍفآلِخب دلم مح

 آل ايف :َلِِقَو .“ديلفتلا َنِم ٌعوُنْمَم َدِهَتْجَي نأ لَ ُدِهَعْجُمْلا (ةلأسم)

 /؟ ةهزنلا عم ةضورلا..475/4 يدمآلل ماكحإلا .55/5 يزارلل لوصحملا :رظنا =

 عماسملا فينشت .ه٤/١١ رينملا بكوكلا حرش .5548/ ةضورلا رصتخم حرش .

 .81١٠/؟ يدربراجلل جاهولا جارسلا .514/5 لوسلا ةياهن .787/* جاهبإلا . ٤/

 لوصولا ةياغ ۸٤١/۲. جاهنملل يناهفصألا حرش ۲۸٥/۳. يشخدبلل لوقعلا جهانم

 . ۰٥١۱ص

 :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«داهتجا» ةدايزب .«همامإ داهتجا فالخب» ش :ةرابع )١(

 .ش

 دقو «ةيئالمإلا دعاوقلل فلاخم ءرهاظ فيرحت وهو .«ىرج» لدب ؛ارج» ش : يف (0)

 .قيقحتلا ةمدقم يف كلذ ىلع تهبن

 ىنبنا «همامإ لوق فالخب دلقم مكح اذإ» :هو# /4 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق (۳)

 ٠ .؟هريغ ديلقت هل زوجي له هنأ ىلع
 اذك. .الف ءءاش نم ديلقت انزوج نإو « ضقتنيف «هدلقم عابتا هيلع لب ءزوجي ال :انلق

 .ها .«هريغو بجاحلا نبا هلاق

 بجاحلا عفر ."060/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۲۹/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .۳۲۸ - ۳۲۷/۳ رصتخملا نایب ..؟/5

 ةياور يف دمحأو «ةفينح وبأو ‹يعفاشلاو «كلام مامإلا :مهنم روهمجلا لوق وهو )٤(

 ؛يزارلا رخفلا مامإلاو ءينالقابلا يضاقلا :مهنم «نييلوصألا نم عمجو ءامهل

 .مهريغو يواضيبلاو «بجاحلا نباو «يدمآلاو

 ۳۸٤/۲. ىفصتسملا .لا ص عمللا . "55/5 دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظنا

 .١١5ص بجاحلا نبال ىهتنملا .40/4 يدمآل ماكحإلا ۸۳/١. يزارلل لوصحملا

 /4 بجاحلا عفر .۲۸۸/۳ جاهبإلا .۰ ۲ ليصحتلا .٤٤٤ص لوصفلا حيقنت حرش

 ٤/ ريرحتلا ريسيت ٠٠". /7 رضتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۹/۳ رصتخنلا نایب .۳

 فينشت .۳۹۳/۲ تومحرلا حتاوف..515/4 رینملا بکوکلا حرش .۲۲۸ “۷

 ٠٠١/٤. عماسمل

 .هصخي امیف ال «هریغ هب يتفي اميف عونمم ليقو )٥(

 عفر .۳۲۹/۳ رصتخملا نايب .0/4"4 يدمآلل ماكحإلا .45/5 لوصحملا :رظنا

 .۲۸۹/۳ جاهبإلا .۳۰۱ ٠0/5" رصتخملا ىلع دضعلا حرش .055/4 بجاحلا

 0.0/5 عماسملا فينشت

 نفض
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 .هللا همحر جيرَس نب سابعلا يبأ لوق وهو ()
 نايب ٠/4"4. يدمآلل ماكحإلا .85/5 يزارلل لوصحملا ."557/7؟ دمتعملا :رظنا
 - ۴٠۰٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .55/4 بجاحلا عفر .۳۲۹/۳ رصتخملا
 /؟١ ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .505/4 عماسملا فينشت .۲۸۹/۳ جاهبإلا ۱
£ 

 .هللا همحر ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لوق وهو (؟)
 رصتخملا نايب .4"* /5 يدمآلل ماكحإلا .84/5 لوصحملا ."557/7 دمتعملا : رظنا
 جاهبإلا ۳٠١/۲ _ ۳١١. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤١/ ٥٦۷. بجاحلا عفر 4/۳
 "051/5 عماسملا فينشت .۹ /۳

 بجاحلا عفر يف ةدوجوم ةدايزلا هذهو .«ليقو» ةدايزب .«خجرأ :ليقو» ش أ : يف (۳)
 يننكلو ٠۳٠٠/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۲۸/۳ رصتخملا نايبو م
 نوحراشلا ىنب امو .5١5ص ىهتنملا يف امل ةقفاوم اهتابثإ مدع يف نأل ؛اهتبثأ مل
 2554/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نباو "60/5 هحرش يف دضعلاك «مهمالک هيلع
 : لاق ثيح ۳١١/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا هيلع هبن ام اذهو
 ديلقت زاوج هنع هللا يضر يعفاشلا بهذم نأب رعشم «ًايباحص نوكي نأ الإ :هلوق»»
 ديلقت هل زوجي هنأ ةميدقلا هتلاسر يف روكذملاو «حيجرتلا طارتشا ريغ نم يباحصلا
 يف رّيخت هرظن يف اووتسا نإو «فلاخ نمم هريغ ىلع هرظن يف ةباحصلا نم دحاولا
 لاقو» : خسنلا ضعب يف عقو اذهلو ؛مهاداع نم ديلقت هل زوجي الو ءءاش نم ديلقت
 (؟5١ص) ىهتنملا ظفلو ریخت اووتسا نإف « حجر ًايباحص نوكي نأ الإ :يعفاشلا
 .ها .«حراشلا مالك ينبم هيلعو ءاذه قفاوي

 .ها . (هنع هللا يضر يعفاشلل ميدقلا لوقلا وهو» :۸۳ /5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق )£(
 .ها .«ةميدقلا هتلاسر يف يعفاشلا لاق هبو» : ٤/ ٠ ماكحإلا يف يدمآلا لاقو
 مالعإ نع القن  ةميدقلا ةيدادغبلا هتلاسر نم هصنب يعفاشلا مالك قوسأ اذ انأ اهو
 .ةدئافلل ؛ _ ”55١/7 نيعقوملا

 ةباحصلا ديري - مهركذ نأ دعب ةميدقلا ةلاسرلا يف يعفاشلا لاق» : ميقلا نبا لاق
 ءداهتجاو ملع لك يف انقوف مهو :مهلضفو مهميظعت نم ركذو «- مهنع هللا يضر

 دقو ءانيأر نم انب ىلوأو دمحأ انل مهؤارآو «مهيلع هب كردتسا رمأو «لقعو عروو
 ىلع لضفلا نم مهل قبسو «ليجنإلاو ةاروتلاو ءنآرقلا يف ةباحصلا ىلع هللا ىنثأ
 نع دوعسم نب هللادبع ثيدح نم نيحيحصلا يفو ءمهدعب دحأل سيل ام مهيبن ناسل
 -موق ءيجي مث «مهنولي نيذلا مث «مهنولي نيذلا مث ءينرق سانلا ريخ» : لاق ب يبنا

\۳۳ 
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 :لاق ديعس يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يفو هتداهش هنيميو «هنيمي مهدحأ ةداهش قبست

 ْدُم غلب ام ًابهذ دحأ لثم قفنأ مكدحأ نأ ولف ؟يباحصأ اوبست ال» : هلكت هللا لوسر لاق

 بلق دجوف هدابع بولق يف رظن هللا نإ ١ :دوعسم نبا لاقو ««هفيصُت الو مهدحأ

 ريخ هباحصأ بولق ىأرف هدعب سانلا بولق يف رظن مث «دابعلا بولق ريخ دمحم

 نونمؤملا هار امف «هيبن ءارزوو هنيد راصنأ مهلعجو «هتبحصل ؛مهراتخاف ءدابعلا بولق

 انرمأ دقو «.«حيبق هللا دنع وهف ًاحيبق هوأر امو «نسح هللا دنع وهف ءًانسح

 :ديعس وبأ لاق و.نيتفيلخلاب ءادتقالابو ءنيدشارلا هئافلخ ةنس عابتاب كك هللا لوسر

 اعدو «ملغلاب دوعسم نبال ةَ هللا لوسر دهشو هلي هللا لوسرب انملعأ ركب وبأ ناك»

 هملع مهللا» : لاقو ةرم هيلإ همضو «ليوأتلا هملعيو نيدلا يف ههّقفي نأب سابع نبال

 تحت نم جرخي ٌّيرلا ىأر ىتح هنم برش يذلا حدقلا مانملا يف رمع لّوأتو «ةمكحلا

 ول هنأ ربخأو ءاودشري رمعو ركب ابأ اوعاطأ نإ موقلا نأ ربخأو .«ملعلاب هلّوأو هرفاظأ

 تيضر» : لاقو «هبلقو هناسل ىلع قحلا لعج هللا نأ ربخأو ءرمع ناكل يبن هدعب ناك

 امو مهبقانمو مهلئاضفو ءدوعسم نب هللادبع ينعي «ادبع مأ نبا مكل يضر ام مكل
 ديلقتو .ءالؤه ديلقت يوتسي لهف ءركذي نأ نم رثكأ لضفلاو ملعلا نم هب هللا مهصخ

 .ها ؛!مهبراقي الو مهينادي ال نمم مهدعب نم

 ماكحإلا ۳٦٦/۲ دمتعملا :رظناو .يئابجلا يلع وبأ لاق «ميدقلا يف يعفاشلا لوقبو

 .5١5ص ىهتنملا .0/4"5 يدمآلل

 .دحأل بسني ملو .ًايعبات وأ ءًايباحص دّلقملا نوكي نأ الإ ديلقتلا زوجي ال :ليقو

 .۳۲۹/۳ رصتخملا نایب .554/4 بجاحلا عفر .50/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .501 - ۳۰۰/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .هللا مهمحر هيوهار نب قاحسإو «يروثلا نايفسو ءدمحأ مامإلا نع يكحملا وهو

 ؛هيوهار نب قاحسإو «لبنح نب دمحأ لاقو » ٤١١: /4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .ها .«اقلطم ملاعلل ملاعلا ديلقت زوجي :يروثلا نايفسو

 هذه يف يدمآلا ىلع 5731/7 ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا مامإلا ضرتعا دقو

 نم دمحأ نع  يدمآلا ديري  هاكح ام :تلق» : لاق ثيح ءدمحأ مامإلل ةبسنلا

 لوقب ٌدخألا :هنع روهشملا امنإو ءاندنع فورعم ريغ ًاقلطم ملاعلل ملاعلا ديلقت زاوج

 .ها .«لالدتسا عونب لب «هل ًاديلقت ال يباحصلا

 عفر .۲۸۹/۳ جاهبإلا ١/4"4. يدمآلل ماكحإلا ۸۳/١. يزارلل لوصحملا :رظناو

 عم 7١1١/79 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۲۹/۳ رصتخملا نایب .554/4 بجاحلا

 فينشت .0177/4 رينملا بكوكلا حرش .581/# ةضورلا رصتخم حرش .دعسلا ةيشاح

 .505/4 عماسملا

۳€ 
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 . “قامت ءٍداَهَتْجالا َدْعَبَو

 يتلا ٍفالخب مدع ّلضألاَو ؛ليِلَد ْنِم دب يلق ؛ ٌىِعْرَش مح : ال

 ُدوُجَي ال «لضألا ن َّنِم ٌنُكَمَتُم :اضَبَأَو تول ٍليِلَد ُكاَمِتْلا هيف يفي هن
 .ِِرْيَغَك ءُلَدَبْلا

 نطل َلَصَح ُهَدْعَب هاب َبيِجْأَو هدب َناَجَل ءُهَلْبَق َراَج ول :ٌلِدَُتْساَو
(#) 

 .. ىروفالا

 E ةَباَحَّصلا .ركذلا ٍلْهَأ نِ َدِهَتْجُمْلا ألو ؛4*[نوُمَلْعَت ال] مشک نإ» : ليل نيم : الق “يرفذلا له اوناش زوجا
 . وبس ُدَقَو e وجنلاک ت

 :نارخآ نالوق كانهو =

 .هريغ نود يضاقلل زوجي :ليق ١

 .امهريغ نود امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ ديلقت زوجي :ليقو - "

 .داهتجالا لبق تملع امك هلك اذهو

 عماسملا فينشت .1۸4/۳ جاهنملا حرش يف جاهبولا .ه54/4 بجاحلا عفر :رظناو

50/5 

 .«اقافتا» لدب «قافتا» أ :ىف )١(

 .قافتالاب هريغ دلقي مل ءباوصلا هجو هنظ يف حضوو داهتجالا ةبتر فلكملا غلب اذإ (0
 حرش . ٤ يدمآلل ماكحإلا ۸/١. يزارلل لوصحملا ۳۸٤. /۲ ىفصتسملا : رظنا
 /" رصتخملا نايب .554/4 بجاحلا عفر .۲۸۸/۳ جاهبإلا .٤٤٤ص لوصفلا حيقنت

 عمج ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۳٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠
 .157١ص يلعبلا رصتخم .7717/4 ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۳۹٤/۲ عماوجلا
 .508 /4 عماسملا فينشت 68١8. /5 رينملا بكوكلا حرش

 ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا فلاخي رهاظ فيرحت وهو .«ىوقألا» لدب «اوقألا» ش : يف (6)
 .قيقحتلا ةمدقم يف كلذ ىلع تهبن دقو «مويلا

 .(نوملعت ال متتك نإ ركذلا لهأ اولأساف» : اهمامتو ٤١. :ةيآلا لحنلا ةروس )٤(

 .أ :نم هتبثأ امو .ش ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .457ص ؛.مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال» : ةلأسم «عامجإلا لئاسم يف هجيرخت قبس (5)

 .184١١ص يباحصلا بهذم يف هيف مالكلا قبس دقو (۷)

 لفيت



 ص

 ا “بيج .ٌلِصاَح َوُهَو ءٌّنَّطلا :ُديتْعُمْلا :اوُناَق

 "بارض َوُهَف ءَتْئِش اَمب خا : ٍدِهَتْجُمْلِل َلاَقُي ْنأ ٌروُجَي “(ةلاشم)

 0000101 00000 0 1 ا ا ا ا ا يا ا ا 2 7 2 7 2 2 2 + + 2 (4!كِمِفاَّشلا -ددَرَتَو

(01) 

(0 

() 

(£) 

 /" رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«بيجأ» لدب «بيجأو» ش «أ : ىف

 .558/4 بجاحلا عفرو ٠٠٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۲
 نم ةفص مكح نع ثحبلاب قلعتت يتلا «مالكلا ملع لئاسم نم ةلأسملا هذه

 نم قيرف زاجأف ءًاديدستو ًافيقوت ةردقلابو ءعيرشتلاب ةلصتملا ةيلعفلا ىلاعت هللا تافص

 ددرتو «ةلزتعملاو ةيردقلا رثكأ هعنمو ءدهتجملل وأ يبنلل ضيوفتلا زاوج ءاملعلا

 يتأيسو .هريغل عنملاو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل زاوجلا نيب نورثكألا لصفو «يعفاشلا

 .هللا ءاش نإ ًايرق ةلأسملا هذه يف ليصفتلا
 يدمآلل ماكحإلا "ا يزارلل لوصحملا ."74/7 دمتعملا .ل"ص عمللا :رظنا

 لوسلا ةياهن ."*۲ - ۳٠٠/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5 ١٠ص ةدوسملا 14

 .١6١نص لوصولا ةياغ .۲۹۷/۲ تومحرلا حتاوف .775/4 ريرحتلا ريسيت . ٤

 ."947 ۔ ۳۹۲/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .ه٤/۱۹ ريئملا بكوكلا حرش

 .7"*ص لوحفلا داشرإ

 نأ زاوج ف اوفلتخا سانلا نأ ملعا» :۳۲۹ /۲ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا وبأ لاق

 سانلا رثكأ عنمف «هرايتخاب حيبيو «بجویو ءمّرحي نأ فلكملا ىلإ ىلاعت هللا ضوفي

 هو يبنلل كلذ زاجأ يلع يلع وبأ خيشلاف .نورخآ هزاجأو ءلاح لك ىلع كلذ نم

 ام الإ ليئارسإ ينبل ًالح ناك ماعطلا لك# : ىلاعت هللا لوق يف كلذ ركذو «ةصاخ

 سيوم زاجأو .لوقلا اذه نع عجر مث ,[9 :نارمع لآ] «هسفن ىلع ليئارسإ مرح

 باتك يف يعفاشلا ركذو ءءاملعلا نم هريغلو هلك يبنلل كلذ لاقي نأ نارمع نب

 كلذ لعج «هيبن نم قفتي باوصلا نأ ملع امل ىلاعت هللا نأ ىلع لدي ام «ةلاسرلا»
 .ها .«هفالخ زّوجو هزرج لب .هيلع عطقي ملو ءهل

 .ةلأسملا هذه يف يعفاشلا مامإلا ددرت ريسفت يف ةيعفاشلا فلتخا

 يف هنع هللا يضر يعفاشلا فقوتو» :177 /5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقف

 ١ ا 1 .ها .«راتخملا وهو «هزاوجو هعانتما

 ام «ةلاسرلا» باتك يف يعفاشلا نع لقنو» : لاقف ٤١٤/٤ ماكحإلا يف يدمآلا كلذكو

 .ها .«عنملاو زاوجلا نيب ددرتلا ىلع لدي

 نبا لاق .زاوجلاب مزجلا عم عوقولا يف هنع هللا يضر ددرت :ةيعفاشلا روهمج لاقو

 - فنصملا هلقن امك هنع هللا يضر ئعفاشلا فقوتو» ١: /* جاهبإلا يف يكبسلا

 =عوقولا يف نوكي نأو ءزاوجلا يف نوكي نأ لمتجي فقوتلا اذهو « يواضيبلا ديري

١5 



 ت ْعَقَي مل : راح زا ت .“ هللا در ُهَمَحَر

 .ةهَمْدَع ٌلْضَآلاَو ىِرْيَعِل ناک َعَكَتْمِإ ول : ا

 يف َمالَكْلا ناب َبيِجَأَو ِدَْعْلا ٍلْهَجِل ؛حِلاَصَمْلا ءاَمِينِإ ىَلِإ يّدَوُي :اوُلاَق

 .اًهَلِهَج ناو ءْحِلاَصَمْلا ِتَمِرَل لس لَو [ب/ا6] / ٍلاَوَجْلا

(01) 

(۲) 

(۳) 

 هاب َبيِجَأَو . 4سف ىَلَع ُليِئاَرْسِإ َمّرَح اَم ًالإ» :اولاق :ٌعوُقْولا

 يدمآلا كلذكو « يزارلا رخفلا ديري  مامإلا حرص لوألابو ءزاوجلاب مزجلا عم
 زاوجلا نيب ددرتلا ىلع لدي ام «ةلاسرلا» باتك ىف ىعفاشلا نع لقنو» : :لاقف

 .ها .«ةيعفاشلا انباحصأ نم نويلوصألا ىرج هيلعو «ًالقن تبثأ يناثلا نكلو ««عنملاو
 يعفاشلا ددرت نأ يزارلاو يدمآلا معزو» :49 /5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاقو

 وهو ءالقن حصألا وهو ءزاوجلاب مزجلا عم عوقولا يف لب :امهريغ لاقو «زاوجلا يف
 .ها .«القن عقي مل نإ راتخملا

 ينانبلا ةيشاح ٠٠٠/٤. لوسلا ةياهن 5٠١. /" جاهبإلا .557/4 بجاحلا عفر :رظناو
 رحبلا .0948/5 عماسملا فينشت ۲٠٠/۳. لوقعلا جهانم .۳۹۳/۲ يلحملا حرش ىلع
 .494/5 طيحملا

 لدي ةلاسرلا يف يعفاشلا مامإلا مالك نأ ۳۳۷ /۲ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا ركذو

 .يناعمسلا نبا هراتخا مث .هريغل زوجي الو ءصوصخلا ىلع ةي يبنلل هزاوج ىلع
 .۳۲۹/۲ دمتعملا :رظناو

 .ش :نم هتبثأ امو .أ «ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 .ها .«هعوقو نود هزاوج :راتخملاو» : 54 ٤/ ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو ۲۱۷٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا رايتخا وهو
 حرشب ۳۹۳/۲ عماوجلا عمج يفو 2851/5 بجاحلا عفر يفو 27٠١/8 جاهبإلا
 2599/4 عماسملا فينشت يفو ٤۹/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هراتخاو «يلحملا
 .مهريغو ١٠٠ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو

 مّرح ام الإ ليئارسإ ينبل الح ناك ماعطلا لك : اهمامتو .#4 :ةيآلا نارمع لآ ةروس
 .«ةاروتلا لّؤنت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ

 : سابع نبا لاق» : ةميركلا ةيآلا هذه دنع ۷١/۲ هريسفت ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ال «نهنع كلأسن لالخ نع انثدح : اولاقف لك هللا ين دوهيلا نم ةباصع ترضحا

 بوقعي ذخأ امو .هللا ةمذ يل اولعجا نكلو «متتش اًمع ينولس» :لاق «يبن الإ نهملعي

 -.كل كلذف :اولاق السال ىلع ينمياتتل هودتقرعف تيش مكتندح انأ نيل ؛ هينب ىلع

۳% 



 ."'يْبَط ٍليِلَدِب ّنوكي نأ ُروُجَي

 َلاَقَك .4اَمْرَجَش ُدَضْعُي الو ءاقالَح "ىَلَتْحُي الج : لا :اونا
 جدلا داب ي او , 00040 دخولا ار :َلاَمَف .«َرِْخْدإلا ّالإ» :ٌساَّنَعْلا

 ءام فيكو ؟هسفن ىلع ليئارسإ مرح ماعطلا يأ انربخأ :لالخ عبرأ نع انربخأ :اولاق -

 يف يمألا. يبنلا اذهب انربخأو ؟ىثنألاو هنم ركذلا نوكي فيكو ؟لجرلا ءامو ةأرملا
 :لاقف «هنعباتيل مهربخأ نئل دهعلا مهيلع ذخأف ؟ةكئالملا نم هيلو نمو «مونلا

 ءًاديدش ًاضرم ضرم ليئارسإ نأ نوملعت له «ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلاب مكدشنأ»
 بارشلاو ماعطلا بحأ نمّرحيل همقس نم هللا هافش نئل ًارذن هلل رذنف ءهمقس لاطو

 مهللا :اولاقف .«اهنابلأ هيلإ بارشلا بحأو ءلبإلا محل هيلإ ماعطلا بحأ ناكو «هيلإ
 .ها .«مهيلع دهشا مهللا :لاقف .معن
 ١4/4 ٠١١. نآرقلا ماكحأل عماجلا ."  ؟/4 يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 .5 - 8/5 ريونتلاو ریرحتلا .۱۸۷ ١/ فاشكلا

 ةيآلا هذهل هريسفت دنع 4/4 ريونتلاو ريرحتلا يف روشاع نب رهاطلا خيشلا لاق )١(
 كلذ نكي مل هنأ ةيآلا رهاظ :ماعطلا نم هسفن ىلع بوقعي همرح امو» : ةميركلا

 هسفن نامرحب هللا ىلإ ًابرقت هب دارأ هضعبف «هسفن ءاقلت نم لب «هيلإ هللا نم يحوب
 «نيدهازلا تاماقم نم وهو .سفنلا داهج نم اذهو «ةاهتشملا تابيطلا ضعب نم
 زاوج ىلع ليلد كلذ يف سيلو «لزعلاب وأ رذنلاب هسفن ىلع كلذ ميرحت ناكو

 ٌعْذَي ملو ءهل حيبأ اميف هسفن يف هفرصت نم اذه نأل ؛عيرشتلا يف ءايبنألل داهتجالا

 كلذ رمتساف .هسفن ىلع همّرح اميف مهيبأب اوّسأت بوقعي ءانبأ لعلو «هّريغ هيلإ
 .هأ .(مهيف

 1١4/4 ٠١١. نآرقلا ماكحأل عماجلا ." - ۲/۲ يربطلل نايبلا عماج :رظناو

 .الاث /؟ ريثك نبا ريسفت .۱۸۷ /۱ فاشكلا

 .أ :نم ةطقاس «لاق» ةظفل (۲)

 ىتلا تاملكلا ىلع قيقحتلا ةمدقم ىف تهبن دقو .«ىلتخي» لدب «التخي» ش ءأ :ىف (۳)
 1 .مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا عم اهمسر فلتخي

 عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس .هَرِخْدإلا الإ :َلاَقَكا : ةرابع (5)
 ٠٠٠/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۴١ / رصتخملا نايبو .ه٤/۸٦ بجاحلا

 دلبلا اذه نإ» :ةكم حتف موي هيي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابعلا نبا نع '(5)

 مل هنإو «ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هللا همرح
 ىلإ هللا ةمرحب مارح وهف ءراهن نم ةعاس الإ يل لحي ملو ءيلبق دحأل هيف لاتقلا لحب
 -ىلتخي الو ءاهفّرع نم الإ طقتلي الو ءهديص رفني الو .هكوش دضعي ال «ةمايقلا موي

۴۸ 



 ؛ هايس َّحَصَو هدر ْمَلَو هلم أ ء«تاَحصِتسالا ُهُليِلَدَق خلا نم سیل

 هال 0 07 عا 1١(
 يوب هريركت ريِدعَتب ؛َحِسْنَو َديِرَأَو هلم وأ كلذ مُهَمِل ؛وريِركَت ٍريِدْقَتب

 .عيِرَس

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 ت 2

 اَذَه اًنُّجَحأ» 04ي أ ىَلَع] يَا نأ ًالؤَلِج : لام :اوُلاَق

 الإ» :َلاَقَك .؛مهتويبلو مهنيقل هنإف ؛رخذإلا الإ ءهللا لوسر اي» :سابعلا لاقف .«اهالخ
 .ارخدإلا

 ءاهالخو ءاهديصو ءةكم ميرحت باب ءجحلا باتك يف ملسم هجرخأ ظفللا اذهب
 .۹۸۷ - ۹۸71/۲ )٤٤٥( ثيدح ماودلا ىلع دشنمل الإ اهتطقلو ءاهرجشو

 .ًارصتخم ٠١١ /۲ خلا ...مرحلا لضف )٤۳( باب «جحلا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 ال )٠١( باب يفو 1۳/۲ مرحلا ديص رفني ال (4)باب ءديصلا ءازج باتك يفو

 خلإ ...غاوصلا يف ليق ام (۲۸) باب عويبلا باتك يفو 25١4/9 ةكمب لاتقلا لحي

 ۷۲/٤. رجافلاو ربلل رداغلا رثأ (۲۲) باب «ةعداوملاو ةيزجلا باتك ىفو , /*

 61١/5 (5018) ثيدح ةكم ميرحت باب «كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأو
 .ادج ارصتخم

 ننسلا ىف هجرخأو .7/8*270 ةكم ةمرح باب «كسانملا باتك ىف ىئاسنلا هجرخأو

 ۰ ٠٠/١. فارشألا ةفحت رظنا .ةعيبلا ىفو هريَّسلا ىف «ىربكلا
 576/١. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 حتفو 217٠ - ۱۲۳/۹ ملسم حيحص ىلع يوونلا مامإلا دنع ثيدحلا حرش رظناو

 /ه يئاسنلا ننس ىلع يدنسلا ةيشاحو «يطويسلا لالجلا حرشو 4١/4 ٤۹ يرابلا
 تاقيلعتو .8/4"1 ۳۳/۱١ ۷٥/۲ #/81١”. ريثألا نبال ةياهنلاو ۳ _ ۲٠١

 .۹۸۸ - ۹۸1/۲ ملسم حيحص ىلع يقابلادبع داؤف دمحم ذاتسألا
 مع «يمشاهلا ىشرقلا فانم دبع نب مشاه نب ر بلطملادبع نب سابعلا وه :سابعلا

 وأ ءربكأ تنأ» :سابعلل ةرم ليق «نيتنسب الإ يبنلا لبق دلو اي هللا لوسر
 ًافك شیرق دوجأ هنع هللا يضر ناک .«هلبق تدل انأو ءربكأ وه :لاق ؟ ةي يبنلا

 وأ بجر يف ةرونملا ةنيدملاب يفوت .لكك هللا لوسر دنع سانلا مظعأ ناكو ءاهلصوأو

 /#" باعيتسالا .55 /۲ ةباصإلا :ىف هتمجرت رظنا .ةنس 85 هلو ءهالا# ةنس ناضمر
 ۰ ٠١۳. ۸۰/۲ ءالبنلا مالعأ ريس ٤.

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«كلذ» لدب «ليلد» أ : يف

 .559/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .ش ءأ :نم ةطقاس «لاق» ةظفل

 .ش .أ :نم هتبثأ امو «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 ."١9ص .٠...هب رومأم بودنملا» : ةلأسم يف هجيرخت قبس

۳۹ 
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 ليف اّمَلَو ."”4ْثَبَجَوَل ْمَعَن :ُتْلُق ْوَلَو ءيا : لاق «؟ِدَبْلِل ْوَأ ءاتماعل
 : هل هدست نأ َ ْثِراَحْلا ن نب كلا

 9 اها

 لدب ۴۴٠/۳ رصتخملا نايبو 20١/9 دضعلا حرش يف امك «لاقف» ش «أ : يف )١(

 .659/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«لاق»

 هللا ضرف دق سانلا اهيأ» : لاقف ةي هللا لوسر انبطخ» : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع
 لاقف .ًاثالث اهلاق ىتح .تكسف «؟هللا لوسر اي ماع لكأ : لجر لاقف اوجحف جحلا مكيلع
 .ثيدحلا «.. .متعطتسا املو «تبجول .معن : تلق ولا : هللا لوسر

 )٤۱۲( ۲/ ۹۷٥. ثيدح .رمعلا يف ف ةرم جحلا ضرف باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأ

 .للآ _ ۰/٥ جحلا بوجو باب «كسانملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 نب كلام نب ةقارس ماقف ...» : خسفلاب مهرمأ امل ليوطلا هثيدح يف هللادبع نب رباج نعو

 يف ةدحاو هعباصأ ايب هللا لوسر كبشف ؟ دبأل مأ اذه انماعلأ هللا لوسر اي :لاقف مشعج

 .هدبأ دبأل لب ال١ : نيترم ««جحلا يف ةرمعلا تلخد» : لاقو «ىرخألا
 .447 - 885/75 )۱٤۷( ثيدح للك يبنلا ةجح باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأ

 ثيدحو ةريره يبأ ثيدح «نيثيدح يف قفلم وه بجاحلا نبا خيشلا هركذ يذلا ثيدحلاو
 ملو» :"949 ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق اذلو ؛ مهنع هللا يضر هللادبع نب رباج

 .ها .«ةتسلا بتكلا نم ءىش ىف - بجاحلا نبا هقاس يذلا ثيدحلا ديري  باتكلا ظفل قايس رأ
 هعمو «ىمظعلا ردب نم عجر امل ال هللا لوسر نأ 184 - ١78 ص ةريسلا يف قاحسإ نبا ركذ
 .برعلا نيطايش نم مهريغو طيعم ؛ يبأ نب ةبقعو «ةَدَلك نب ثراحلا نب رضنلا مهيف ىراسألا

 قنع برضف «هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ّيلع رمأ «- ةنيدملا ةيحان نم داو  ءارفصلاب رمو

 يك هللا لوسر يدي نيب - هقنع برضف «كسُمو سبح يأ ًارْبَص ثراحلا نب رضنلا
 - رضنلا تخأ ثراحلا تنب ةَليِيَف تلاقف» ۲۸١: /۲ ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 :ًالاجترا  بجاحلا نبا هب حرص امك هتخأ ال رضنلا تنب اهنأ : حيحصلا

 نم ةنظم َليبألا نإ ابكاراي

00 

(۳) 

 ىفَوُم تنأو ةسماخ

 ةَّيحتنأباّبْيَماهبْملبأ

 ةجوفسفه ًةريعو كيلإ ينم
 ةتيدان نإ ٌيضنلا ىئَعَمْسَي له
 ٍةميرك ٍءْيِِض ريخ اي دمحمأ
 اًمّمُرو تلم ول كَدِض ناكام

 ْنَمِفْئُِيلَف ةَةَيْذِف َلِباَق تنك وأ
 ٌةِباَرَق ترسأ نم ُبرقأ ٌرضنلاو

 ةُشوُنَت هيبأ ينب ٌفوُيُس تّلَظ

 .اًعبْنُم ةينملا ىلإ ُداقُياًرْبَص

14۰ 

 ُقُمْخَت بئاجنلا اهب لات نإ ام

 ٌقئَحُت ىرخأو اهِفِكاَوِب تداج

 قرم لحق ُلْحَّفلاو اهموق نم

 ىتحملا ظيِفَملا وهو ىتفلا ّيَم م



 ("0ُكَْحُمْلا ظيِغَمْلا َوُهَو ')ىَتَمْلاَنَم )اَمََنُرَو َتْنَتَمْوَل ُكَرَض َناَكاَم

(1) 

(۳) 

(۳) 

 َبيِجَأَو ."4هنْلَتَق اَم ُهُتْعِمَس رَ :مَّلَسَو هلع هللا ىَّلَص لاق

 ول» :لاق رعشلا اذه هغلب امل ةي هللا لوسر نأ ملعأ هللاو لاقيف :ماشه نبا لاق

 يقوزرملا حرش يف اهحرشو تايبألا :رظنا .ها ««هيلع تننمل هلتق لبق اذه ينغلب

 - ۳/۲ ةسامحلل

 ملعلا لهأ ضعب تعمسو :ريبزلا لاق» ١1408/4: باعيتسالا يف ربلادبع نبا لاقو

 .ها .«ةعونصم اهنأ ركذيو هذه اهتايبأ زمغي
 /۷ ةباغلا دسأ .588/؟ ماشه نبا ةريس .184 - ۹٩۱۷ص قاحسإ نبا ةريس :رظناو

 ةيشاح .هالا١ _ ٥۷١/٤ بجاحلا عفر .٣/٤۷٤ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا .557 _- ١

 ."09/” دضعلا حرش ىلع ينازاتفتلا

 نب رادلا دبع نب فانم دبع نب ةَدَلَك نب ةمقلع نب ثراحلا نب رضنلا وه : ثراحلا نب رضنلا
 نمم ناكو «نيدناعملا نيطايشلا دحاو «شيرق يف رفكلا هوجو دحأ ناك «يشرقلا يصق
 .هلتقب لَك هللا لوسر رمأو ردب موي رسأ .هتوعدلو هل ةوادعلا بصنيو هيلي هللا لوسر يذؤي

 نبال ةيوبنلا ةريسلا .586 /۲ ماشه نبا ةريس .185 - ٩۱۷ص قاحسإ نبا ةريس :رظنا

 . ٤۷٤/٣ ريثك

 :۷۹ /۸ ةباصإلا ىف رجح نبا لاق «ةيشرقلا ثراحلا نب رضنلا تنب ةليتق ىه : ةليتق

 ةلمج نم يهف حتفلا ىلإ تشاع تناك نإ نكل ءاهمالسإب حيرصتلا رأ مل»
 .ها .(«تايباحصلا

 فلتخي يتلا تاملكلا ىلع قيقحتلا ةمدقم يف تهبن دقو .(ىتفلا» لدب «اتفلا» ش : يف

 .مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا عم اهمسر
 نم لوعفم مسا  ميملا حتفب - ظيغَمْل» :194 /# لوقعلا جهانم يف يشخدبلا لاق
 نونلا حتفو ميملا مضب - ُقَتْحُمْلاو .ظيغم وهف ءهظاغ :لاقي نأك ءبضغ وهو ءظيغلا
 كنأ :ىنعملاو. قنحم وهف «هظاغ :يأ «هقنحأ :لاقي .قانتحالا نم لوعفم مسا -

 .توفع ول كرضيا ناك ءيش يأ :ينعي «ةيماهفتسا وأ «ةيفان امو «نيفرطلا متاك

 اذه يفو ءوفعيو نمي دقو «ةرادعو دقحو قنح ىلع ًايوطنم ًابضغم نأو : ىنعملاو

 .ها .«بنذلاب فارتعا

 يقوزرملا حرش ."7/5*0؟ دضعلا ىلع دعسلا ةيشاح "1 رصتخملا نايب :رظناو

 56/١. بادالا ةرهز .58 57 /؟ ةسامحلل

 للك يبنلا اهل َقَرَق ۳٠۳: /۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا دعسلا لاق
 «ًاربص اذه دعب يشرق لتقي ال» : لاق مث .«هنع توفعل لبق ينتئج ول» : لاقو «ىكبو

 .ها

۲۱ 



 ل او٤ م ررر ع ا )0, زاوجب

 .يځ وب َنوُكي ْنَأ ُروُجيَو ءاَنيَعُم هيف ريخ َنوُكَي ن

 ىف إَطَخ ىَلَع ُهَقْي آل َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص هَ : "رامخُملا (ٌةلأْسَم)
 محلا ي و ٍداَهِتْجإ

01) 

00 

 رف

(© 

 .(زوجي" لدب زوجي هنأب» ءأ : ىف

 :راتخملا هنأ بجاحلا نبا لوقو» ۲٠۸: /5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا لاق
 .هأ .«هيلع ريرقتلا زوجي ال هنأ فالخ الو «باوص

 رايتخا وه «هيلع هبني لب «هيلع رقي ال هنأ الإ هب هداهتجا يف أطخلا زاوجب لوقلاو
 ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخاو 27ص عمللاو ٤۲٥ص ةرصبتلا يف يزاريشلا
 رثكأ نع هلقنو ٤/ ٤٤١ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ءرصتخملا يف انهو «۲۱۷ص
 .ةلزتعملا نم ةعامجو «يئابجلاو «ثيدحلا باحصأو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا

 : تلزنأ ذإ موتكم مأ نباب هلعفك» : لاق ثيح ۱۲۷/۲ ماكحإلا يف مزح نبا هراتخاو

 .ها.([١ :سبع] «#ىلوتو سبع#

 وهو :تلق» : هلوقب لوقلا اذه ىلع ۲۱۸/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا قلع دقو

 .ها .«هيلع رون ال لوق
 عمللا .0554ص ةرصبتلا .1١؟1/7 مزح نبال ماكحإلا .؟88/؟ ىفصتسملا :رظناو

 لوصأ .۷٠۲ص ىهتنملا .550/4 يدمآلل ماكحإلا ٠١/١. لوصحملا .ال"ص

 عفر ۳٠۳/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۹٠٠ص ةدوسملا .48 4١/5 يسخرسلا
 بكوكلا حرش ٤/ 1۹١. ريرحتلا ريسيت .118/5 رصتخملا نايب .07” /4 بجاحلا

 /4 عماسملا فينشت .49١ص لوصولا ةياغ ۷۳/١". تومحرلا حتاوف 58٠. /4 رينملا

 A طيحملا رحبلا 84

 يشكرزلا هنع هاكح امك هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا مهنم ءاملعلا روهمج لوق وهو
 ‹يدنهلاو «يمليحلاو «كروف نبا لوق وهو «هراتخاو 25١8/5 طيحملا رحبلا ىف

 هنأ :اندنع قحلاف» ٠١: /5 لوصحملا ىف يزارلا رخفلا لاقو .يواضيبلا ىرج هيلعو
 يف بنطأو ٠۲٦۹/۳ جاهبإلا يف يكبسلا نبا هراتخاو ءها .«ىطخي نأ زوجي ال
 رهطأ انأو» : ئطخي ال هنأب برص نأ دعب لاقو «هفالخب لاق نم ىلع عّنَشو «هترصن

 .ها .«لوقلا اذه ىوس الوق هيف ىكحأ نأ ىباتك

 .«أطخلا هيلع عنتمي لكك هنأ :اندنع قحلا نأ ملعاو» ٥۷١: /4 بجاحلا عفر يف لاقو
 .ها

 اذهو «ئطخي ال هنأ باوصلاف» 58٠: 514/4 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاقو
 ىلع ْرَمِي دقي ال :بجاحلا نبا لوق نم ريخ وهو «يواضيبلا ىرج هيلعو «قحلا وه

 .هأ .(إطخ
 د 1

14۲ 



 َتْنِذَأ ملم :اًضِنَأَو .ُهُمَدَع ُلْصَآلاَو نامل ؛َناَكَل ءَمََتْمِإ ول : ات
 ام ُباَذَع ِءاَمَسلا َنِم َلَر ر زا :َلاَق ىَّتَح يل ن راک ات ھل
 ن ُهِصَّْحَت کتا :اًضِيَأَو 2 هلق ب َراَشَأ ردك ٠ ي (() د َرَمُه ی هلم اَت

 ىهتنملا .440/4 يدمآلل ماكحإلا ٠١/١. يزارلل لوصحملا .55؟4ص ةرصبتلا :رظناو =

 حرش ۳٤۲/۳. رصتخملا نايب .60/8/4 بجاحلا عفر .559 /” جاهبإلا .۲۱۷ص

 ةدوسملا 1١8/5. طيحملا رحبلا .دعسلا ةيشاح عم ۳٠١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 /4 عماسملا فينشت ٤/ ٤۸١. رينملا بكوكلا حرش .49١ص لوصولا ةياغ .0505ص

 .۳۷٤ص بهذلا لسالس .

 .ش ءأ :نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 نيذلا كل نّيبتي ىتح مهل تنذأ مل كنع هللا افع# : اهمامتو ٤١. :ةيآلا ةبوتلا ةروس (۲)

 .(نيبذاكلا ملعتو اوقدص
 امك لب ءوفع : ىنعمب انه افع سيلو» ٥۷٦: /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .طق كلذ مهيلع بجي ملو ««قيقرلاو ليخلا ةقدص نم مكل هللا افع» : لَك يبنلا لاق

 «برعلا مالكب فراع ريغ وهف «بنذ نع الإ نوكي ال وفعلا :لاق نمو :يريشقلا لاق
 ها .«ليخلا ةقدص نع افع» : يف امك ابنذ كمزلي مل (كنع هللا افعل :ىنعم امنإو

 5١١/٠١ -5١١. روشاع نبا خيشلل ريونتلاو ريرحتلا :رظناو

 يف نخئي ىتح ىرسأ هل نوكي نأ ءيبنل ناك اما :اهمامتو .54 :ةيآلا لافنألا ةروس (۳)

 .(ضرالا
 امل :ردب ىراسأ يف هلوق امأو» ١/ ٥۷١: بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 هيف لب هوكي يبنلل بنذ مازلإ هيف سيلف «نيتيآلا (ىرسأ هل نوكي نأ ءيبنل ناك
 ىبنل اذه ناك ام» : لاق هنأكف ءءايبنألا رئاس نيب نم لضفو ءهب صح ام نایب
 سيلو «مهنم كلذ دارأ نم :هب ينعملا .هايندلا ضرع نوديرت# : هلوقو ««كريغ
 - ۷۲/٠١ روشاع نبا خيشلل ريونتلاو ريرحتلا :رظناو ها . ايب يبنلا هب دارملا
4 

 .«ريغ» لدب «الإ) أ : ىف (4)

 يضرتلا نأل ؛اهتبثأ ملو «اهنع هللا يضر)» ةدايزب .«هنع هللا يضر رمعا ش أ : يف )6(

 .ملعأ هللاو .ِديِلكَك هنم ال .ةداع اَّنِم نوكي ماركلا ةباحصلا ىلع

 امنإو «فورعم ريغ ظفللا اذهو» :61/“# /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق (56)

 .ها .(.سابع نبا نع ملسم حيحص يف فورعملا

 يف هرأ مل ظفللا اذه يف ثيدحلا اذه» 4١٠5: ص بلاطلا ةفحت يف ريثك نبا لاقو

 .ها .«امهنع هللا يضر سابع نبا نع ملسم حيحص يف امنإو «بتكلا نم ءيش

 -يبأل ةي هللا لوسر لاق ىراسألا اورسأ املف» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

YE 



em 

 ا
 ا

 الق ءويخأ ٍلاَم ْنِم ِءٰيَ ُهَل ُتْيَصَق ْنَمَف .")هيّجْحب ُنَحلَا ْمُكَدَحَأ َّنَعَلَو ى

 ."”4ِراَت ْنِم َةَعطِق ُهَل ْعطْقأ امن ؛ُهْذَخ

 قل

 قفز

 معلا ونب مه ءهللا يبن اي :ركب وبأ لاقف «؟ىراسألا ءالؤه يف نورت. ام» : رمعو ركب

 مهيدهي نأ هللا ىسعف «رافكلا ىلع ةوق انل نوكتف «ةيدف مهنم ذخأت نأ ىرأ «ةريشعلاو

 اي هللاو ءال : تلق «؟ باطخلا نبا اي یرت ام»» : يو هلل لوسر لاقف .مالسإلل

 إف ؛هقلع برضا (رمعل یس فلق يلع «هقنع برضيف ليقع نم ًايلع

 .ُتلق ام وهي ملو ءركب وبأ لاق ام يك هللا لوسر يوهف .اهديدانصو رفكلا ةمئأ ءالؤه

 اي :ٌتلق .نايكبي نيدعاق ركب وبأو فک هللا لوسر اذإف تج دغلا نم ناك املف

 نإو «ٌتيكب ءاكب ٌتدجو نإف ؛كبحاصو تنأ ىكبت ءيش يأ نم ينربخأ هللا لوسر

 يلع ضرع يذلل يكبأ» » : ةا هللا لوسر لاقف .امكئاكبل ؛ٌثيكابت ءاكب دجأ مل
 ةرجش) «ةرحشلا هذه نم ىندأ مهباذع يلع ضرع دقل .ءادفلا مهذخأ نم كباحصأ

 ىتح ىرسأ هل نوكي نأ ءيبنل ناك ام :لجو زع هللا لزنأو ؛(ِلكي هللا يبن نم ةبيرق
 «ء[ا/١٠ - 58 :لافنألا] «ًابيط ًالالح متمنغ امم اولكفإ :هلوق ىلإ .(ضرالا يف نخشي

 .«مهل ةمينغلا هللا لحأف

 «ردب ةوزغ يف .ةكئالملاب دادمإلا باب ءريسلاو داهجلا باتك يف ملسم مامإلا هجرخأ

 ةصق هلوأ يف ليوط ثيدح يف 2.1986 198/8 (88) ثيدح مئانغلا ةحابإو

 .ةكئالملاب هل هللا دادمإو ءردب موي لک هئاعد

 «ةدايزلا هذه نم ةيلاخ خسنلا رئاسو .(«ضعب نم» ةدايزب «ضعب نم هتجحب» ش :يف

 .هجيرخت يتأيس يذلا ثيدحلا لصأ يف ةتباث اهنأ الإ

 مكضعب لعلو ؛ّيلإ نومصتخت مكنإو رشب انأ امنإ» :لاق ويي يبنلا جوز ةملس مأ نع

 هل تيضق نمف هنم عمسأ ام وحن ىلع هل يضقأف «ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ

 .«رانلا نم ةعطق هل عطقأ امنإف ؛هذخأي الف هيخأ قح نم ءيشب

 .5596ص ناسحتسالا لاطبإ باتك يف ءهدنسم يف يعفاشلا هجرخأ ظفللا اذهب

 وهو «لطاب ىلع مصاخ نم مثإ ١ باب < ملاظملا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 /۳ خلا .. نيميلا دعب ةنيبلا ماقأ نم (۲۷) باب «تاداهشلا يفو ١/“" ٠ هملعي

 انثدح )٠١( باب «ليحلا باتك يف هجرخأو ءًاضيأ بابلا يف اقلعم هجرخأو ,۲

 مامإلا ةظعوم )۲١( باب ءماكحألا باتك يفو ۸ خلا ...ريثك نب دمحم

 )۴١( باب يفو «خلا ...هذخأي الف هيخأ قحب هل يضق نم (؟8) باب يفو .موصخملا

 21١7/4 ۱١١ - ١١١. هليلقو ءاملا ريثك يف ءاضقلا

 5 ثيدح ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب «ةيضقألا باتك يف ملسم هجرخأو

 ايفل ا ا
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 ٍ 5 ماكخألا يف مالك َّنَأب ٌبيِجَأَو رجالا ُمُكَحَأ مت : َلاََو
 :اوُلاَق .َلِمَتْحُمْلا َىِعْرَّشلا ملا مرلتنش سم هاب د درو .ِتاَموُصْخْلا ٍلْصَف

 .ًءاَوَعْلل توب او .اَطَخْلاب اًنْرُِأ :ًراَجَل راج

 ُهُصاَصِيْخِإ [أ/85] / :اَنلُق .ىلذأ ”0لوُسَرلاَف ُموُصْعَم ٌعاَمْجِإلا :| :اوُلاَق
2 

 يف كسلا :اوُناَق .ُليِلَدلا عبي عتیق ؛ ولأ مفدي هَل عاَمْجإلا عاَبتاَو ةَبْتُولاِ
 حیف

 ءٌلِخُي ال ٍداَهِيْجالا يف َلاَمِيخالا َّنَأب بيِجَأَو .ِةّئْغبْلا ٍدوُصْفَم رْضْفَمِب لخُم همکځ
 .ىخَوْلاَر ِةَلاَسْرلا ٍفالْخب

 ٌنِلْقَعْلا يِف :َليِقَو ."”*ليِلدب ٌبَلاَطُم َيِفاَنلا َّنأ :ُراَمْخُمْلا (ُةَلأْسَم)

 (*ه88) ثيدح أطخأ اذإ ىضاقلا ءاضق ىف باب «ةيضقألا باتك ىف دواد وبأ هجرخأو =

 1 ٤/1 1 ١
 .هل سيل هل يضقي نم ىلع ديدشتلا يف باب «ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 نسح ثيدح ةملس مأ ثيدح» : ىسيع وبأ لاقو ٠٠٥/۳ (۱۳۳۹ ثيدح

 .هأ. .؟حيحص

 .۲۳۳ /۸ رهاظلاب مكحلا باب «ةاضقلا بدأ باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 ثيدح مارح لج ال مكاحلا ةيضق باب ءماكحألا باتك يف هجام نبا هجرخأو

.VVV /Y (TI) 

 )١( ثيدح قحلاب ءاضقلا يف بيغرتلا باب «ةيضقألا باتك يف كلام مامإلا هجرخأو
۲/ 14⁄. 

 ۳۲١ ۳۰۸ ۲۳۹۰ ۲۰۳/۹ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 ٠٠۴. ص !.دحاولا لقنب عامجإلاب لمعلا بجي» : ةلأسم «عامجإلا لئاسم يف هجيرخت قبس (1)
 .(مكحلا» لدب «مكحللا أ : يف قفز

 .«لوسرلاف» لدب «لوسرلاو» 1 : یف (۳)

 .لِخُما لدب هلجي ش . : ىف )£(

 .«ليلدب» لدب «ليلدلاب» أ : يف )ه)

 يف يزاريشلا مهنم «تابثإلا يف امك اقلطم ليلدلا هيلع بجي هنأ ىلإ نورثكألا بهذ (5)
 .ىف ةمادق نباو ١٠*28 ص ةرصبتلا

 ء١*9ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو ءةهزنلا عم 546/١ ةضورلا

 «يعفاشلا بهذم هنإ : يدرواملا لاقو ءغابصلا نباو «يفريصلاو ءلافقلا هب مزجو

 =هلاق اذكو «قحلا لهأ نم فئاوط نع روصنم وبأ ذاتسألا هلقنو ءءاهقفلا روهمجو
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OYعقلا  

 لاقو «نيملكتملاو ءاهقفلا نع يجابلا هاكحو ۳۲/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا =

 ١/ ماكحإلا يف مزح نبا هراتخاو .روهمجلا لاق هبو «حيحصلا هنإ :ينالقابلا يضاقلا
 انهو ۲۱۸ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤٤١/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو ٤

 .رصتخملا يف

 ضعب نع 07”: ص ةرصبتلا يف يزاريشلا هاكح ءاقلطم ليلدب بلاطم ريغ هنإ :ليقو

 نمف «مدعلاو صنلا :ءايشألا يف لصألا نأل :اولاق ؛ةيرهاظلا لوق وهو «ةيعفاشلا
 : ١٠۲ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لاق .باحصتسالاب يفتكي نأ هلف ءمكحلا ىفن

 ريصي ىتح تبثملا نم ةجحلا بلطي نأ هتدهع يفانلا نإف ؛ادج يوق بهذملا اذهو»

 اهنع لقني ال هنإف ؛ةيلصألا ةءاربلاب كسمتلا هيلع ليلدلا باجيإ مدع يف هيفكيو ءاهيلإ
 | .«لقنلل حلصي ليلد الإ
 همزلي يفانلا نأ وهو «لوألا لوقلا ححص ۷٤/١ ماكحإلا يف يرهاظلا مزح نبا نكل

 .هاوعد ىلع ليلدلا

 ۔ ۲۳۲/۱ ىفصتسملا .١ص عمللا .ه۳*ص ةرصبتلا .19/* صيخلتلا :رظناو

 جاهنملا .۲۱۸ص ىهتنملا .447/4 يدمآلل ماكحإلا 4/١. مزح نبال ماكحإلا ۴۳

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 98/١". ةهزنلا عم ةضورلا ."۲ص جاجحلا بيترت يف

 رحبلا ."۱۸/۲ ليصحتلا ٤۷". /۳ رصتخملا نايب .019/4 بجاحلا عفر ۲

 لوصولا ةياغ .078 /5 رينملا بكوكلا حرش ٤۲۸/۳. عماسملا فينشت ."7/5 طيحملا

 .؟١5؟ص لوحفلا داشرإ .1"ةص

 .«يف» ةدايزب .«يعرشلا ال» لدب «يعرشلا يف ال ش : يف )١(

 يف يشكرزلا هلاق اذك «كروف نباو «بيرقتلا يف ينالقابلا يضاقلا هاكح لوقلا اذه (؟)
 عمللا يف يزاريشلاو ٠۲۴۳/١ ىفصتسملا ىف ف يلازغلا هاكحو ۳۲/١ طيحملا رحبلا

 2447/4 ماكحإلا يف يدمآلاو .ةهزنلا عم ۴۹٦/۱ ةضورلا يف ةمادق نباو /١ص.
 .دحأل هوبسني ملو مهريغو ءرصتخملا يف انهو ۲۱۸ص يهتنملا يف بجاحلا نباو

 .اهعجارف ۳٤  ”؟/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا اهركذ ىرخأ لاوقأ كانهو

 هذه يف ليقع نب ءافولا يبأ مامإلاو «يبرعلا نب ركب يبأ يضاقلا نيب ةرظانم ترج دقو

 .ةدئافلل ؛اهلماكب اهقوسأ انأو ٠٤/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا اهركذ «تاذلاب ةلأسملا

 «ليقع نب ءافولا يبأ مامإلا ةرضحب امكح تركذ» : هللا همحر يبرعلا نبا لاق .

 ام :يل لاقف .هيلع ليلد ال يفانلاو «فان ينأل ؛ّىلع ليلد ال :تلقف ليلدلاب تبلوطف

 يف ًاضيأ ٍفان انأ «كبصنمب قيلي ال اذه :تلق .؟ هيلع ليلد ال يفانلا نأ ىلع كليلد

 ناب موزللا ىلع لدي :باجأف ؟ ليلدلاب ينبلاطت فيكف ««يفانلا ىلع ليلد ال : يلوق
 =دهشتساو .ليلدب الإ نوكت ال ىوتفلاو «ِتفم تبثملا نأ امك «ِتفم يفانلا :لاقي
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 ٌحاَمْجِإلا :اًضِيَأَو ءُلاَحُم َوْهَو ءاّيِرَظَن اًيِروُرَض ناك نكي ْمَل ول :انل

 .ِثوُدَحْلا يمر ِكيِرَّشلا يم وهو «مَّدقلاَو ةياَدخَوْلا ىَوْعَد يف َكِلَذ ىّلَع

 َركْنُمَو وسواس اصولا يِعّدُم َركنُم َمَِلَل مزل ْوَل :يفاّنلا
 ٌنوُكَي ْدَقَو عِفاّرلا مدع َعَم باَحْضِتْسِإ ُنوُكَي َليِلَّدلا نأ َبيِجْأَو .ىَّوْعَّدلا

 يتلا ىَلَع ٍطْدَّشلا ٍءاَفِتْنَو ٠ عناَمْلاِ ٌيِعْرَّسلا ٍساَيِقْلاِب ٌةَدَتْسُيَو .مزال َءاَمِتْن

 . جلع ٌصُصْخَي " دل ْنَم ِفالخب

 تح ج2

 تدهشو «تبسلا موي خركلاب ناك هنأ لجر ىلع ةنيبلا تماق ول هنأ :يهو «ةلأسمب =

 ءدحاو هللا نإ :لاق نم كلذكو .لصوملاب لب «تبسلا موي اهب نكي مل هنأ ىرخأ

 كنأل ؛لطاب ليلد اذه نأب ٌتبجأف .يناثلا يفن الإ ةينادحولا تسيلو «ليلدلاب بلاطي

 عم ةيضتقملا بابسألا نأل كلذو ؛يفانلا ىلع ليلدلا وهو «لاحُم تابثإ هب مورت
 قلعت ضرف زوجيو الإ هلاطبإل ضرعتي ببس نم امف اهفارطأ براقتو ءاهقرط بعشت
 ىلع روثعلا نم رظنلا دوصقم اذهب توفي هنأ عم «هيلإ قيرط ال اذهو «هب مكحلا

 «تبثم يعدملا نإف ءركنملاو يعدملاك الإ اذه امو :تلق .ماكحألا عئادبو ةلدألا

 ؛مزلت الف ةداهشلا ةلأسم امأو .هيفن ىلع ةنيبلا ةماقإب بلاطي الو «يفني ركنملاو

 ثابثإف ءةفص ىلع هلإ تابثإل ضرعتلاف ؛ةينادحولا امأو .تابثإلاو يفنلا نيب ضراعتلل
 .ها .«ةكرشلا يفن اهيف ةينادحولا ةفص

 .«ةّوبنلا» لدب «ةءوبنلا» ش ءأ : يف )١(

 .ش :نم ةطقاس «يفنلا ىلع» ةظفل (۲)

 .ش :نم ةطقاس «ةلعلا» ةظفل (۳)
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 هيف ىتفتسُي امو «يتفتسملاو ,ىتفملاو ,ديلفتلا

 ىلإ عوُجولا سلو بج ريع نم َكرِبَع لب لمعلا "””ديِلفتلاَ
 ؛ِديِلْقَتب ٍلوُدُعْلا ىَلِإ يِضاَقْلاَو يِتْفُمْلا ىَلِإ ٌيّماَعْلاَو ءعاَمْجإلا ىَلِإَو ٍلوُسَدلا

 .؛ديلقتلاف» لدب «ديلقتلاو» ش : يف )١(

 «ةدالف ىمسي ءيشلا كلذو «هب اطيحم هنوك لاح قنعلا ىف ف ءيشلا عضو : :ةغل ديلقتلا قف

 يف مكحلا نأكف ؛[" :ةدئاملا] (دئالقلا الو يدهلا 59 ىلاعت لاق دئالق اهعمجو

 .هيف دلق نم قلع يف ةدالقلاك لعج دق ةثداحلا كلت

 /؟ ةهزنلا عم ةضورلا 4١. ص يناجرجلل تافيرعتلا .58858ص بغارلا تادرفم ٤

 .؟7”"ص لوحفلا داشرإ 77١/5. طيحملا رحبلا ٥۲۹/٤. رينملا بكوكلا حرش .4

 زاوج يف انه بجاحلا نبا خيشلا اهركذ يتلا ةلأسملا هذه يف نويلوصألا فلتخا (۳)

 .ديلقتلا دح يف مهفالتخا نم فالتخالا اذه أشن دقو ءاديلقت اهتيمست

 لَو يبنلا لوق لوبق مسي مل ءاةجح ريغ نم ريغلا لوقب لمعلا» : هنأب هفرع نمف

 لئاسملا هذه نأل ؛لودعلا ىلإ يضاقلاو «يتفملا ىلإ ماعلا عوجر كلذكو ءاديلقت

 نم هقيدصت بوجو ىلع لد امف ةي هلوق لوبق يف امأ .ةمزلملا ججحلاب ةديؤم

 « مهتمصع نع دلع لوسرلا رابخإ وهف ,عامجإلا لوق لوبق بوجو يف امأو «ةزجعملا

 كلذ عابتا م اوعلا ضرف نأ ىلع عامجإلا وهف <« « يتفملا لوق يماعلا لوبق بوجو امأو

 مهعوجر يف نظلا ةبلغ عابتاب ؛ةاضقلا ديعت ىلع 9-5 كلذكو « باصأ مأ أطخأ ءاوس

 -يف يناعمسلا نبا رايتخا وه ءاديلقت لئاسملا كلت يمسي ال يذلا فيرعتلا اذهو

۲4۸ 



 ."1ةَيِمْسَّتلا يف َةَحاَمُم آلَو

(1) 

 YAY /Y ىفصتسملا ىف ف يلازغلاو ۰۷۹ ص عمللا يف يزاريشلاو 0 /۲ عطاوقلا

 ماكحإلا يف يدمآلاو ةهزنلا عم }°0 / ةضورلا يف ةمادق نباو ۷۲٤۰ص لوخنملاو

 لوصولا بيرقت يف يبلكلا يزج نباو «تومحرلا حتاوف حرشب el توبثلا ملسم

 ١. ه8 8ص

 ىمسيف .«هلوقي نيأ نم يردت ال تنأو ءريغلا لوق لوبق» : هنأب ديلقتلا فرع نمو
 وهف ءداهتجالا هل :انلق نإو ءدهتجي ال هنإ :انلق نإ ةي هلوق الإ ًاديلقت لكلا لوبق
 ؟ داهتجا نع مأ ءيحو نع هلوقيأ يردن ال انأل ؛ ديلقت

 ٣۰۳۸ص بهذلا لسالسو ۲۷٠١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هبسن فيرعتلا اذهو

 عمج يف يكبسلا نبا هراتخا امك .لافقلل ٤۲۳ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو

 / رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هب لاق امك < .يلحملا حرشب ۲ عماوجلا

of!عوجر ىلإو ءعامجإلا ىلإو ي يبنلا لوق ىلإ عوجرلا نأ ركذ هنكل مالا _  

 : «عنقملا» يفو :لاقو كلذ خاس ًاديلقت يمس ولو ءديلقتب سيل لودعلا ىلإ يضاقلا

 يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا نأ امك «ديلقت يتفملا لوقب يماعلا ذخأ نأ روهشملا
 .ءاهقفلا ىلإ ٤۳۱ص هتركذم ىف فيرعتلا اذه بسن

 ءا يبنلا ىلإ عوجرلا نأ ريسيتلا حرشب ٤/ ۲١١ ريرحتلا يف ىريف مامهلا نب لامكلا امأ
 .ديلقت وهف يتفملا ىلإ يماعلا عوجر امأ «ًاديلقت ىمسي ال عامجإلا ىلإ عوجرلا كلذكو

 .”40/؟ ةلدألا عطاوق .۸۸۸/۲ ناهربلا .4177 /" صيخلتلا :ىف ةلأسملا ليصفت رظناو

 .440/4 يدمآلل ماكحإلا .47ص لوخنملا .87/7 ىفصتسملا .١٠ص عمللا
 دضعلا حرش . 6/5 بجاحلا عفر . 6 ةهزنلا عم ةضورلا .؟ 6١ص ىهتنملا

 تافيرعتلا .9"4 ص لوصألا دئاوز 8٠". /" رصتخملا نايب ."08٠/؟ رصتخملا ىلع

 7 ةيميت نبال ىواتفلا ج or />ئ رينملا هكر ا .ه ها” ص ةدوسملا

 .٤۳۱ص رشا زکام ١ .٤٣٤۲۳ص لوحفلا داشرإ . 8/7 يدابعلا

 .ًاديلقت ىمسي اللا AAA ۸/۲ الا ذ لاق امنيب ًاديلقت لودعلا ىلإ يضاقلا عوجرو

 ىف يدمآلا مامإلا لاق كلذلو ؛كلذ ىلإ ةراشإلا تقبس امك هريغ نع نالوقلا ءاجو

 ىف ةحاشم الف ءلامعتسالا فرعب ؛ًاديلقت كلذ يمس نإو» ٤٤١: /4 ماكحإلا
 .ها .«ظفللا
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 قفز
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 . هدمت ذَقَو ءُهيِقَمْلا : يِتْفُملاَو

 .ٌحِضاَوَف وجلب 56 ن .ةقااخ : ف ُهلاَو

 .(*”حيحّصلا ىَلَع ُهيِْفَعْلا آل «ُهّيِداَهِتْجالا ُلِئاَسَمْلا : هيف ىَنْفَْسُمْلاَو

 لَو هلوق ىلإ عوجرلاف» :817 8١/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو

 يمس ولو «ديلقتب سيل :لودعلا ىلإ يضاقلا عوجرو ءعامجإلا ىلإو «يتفملا ىلإو

 .ها .«كلذ غاسل اديلقت

 حرش .440/5 يدمآلل ماكحإلا .۸۸۸/۲ ناهربلا ٤۲۷. 47 /# صيخلتلا :رظناو

 مجنألا .551/7 يدابعلل تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا .ه7# 01/4 رينملا بكوكلا
 تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا .744ص ينيدراملل تاقرولا ظافلأ لح ىلع تارهازلا

 .۲۳ص تاقرولا ىلع يلحملا حرش ىلع يظايمدلا ةيشاح .518ص

 .:ًافاضم هّدح امأو» : فنصملا لوق دنع هقفلا لوصأ ٌدح يف هقفلا فيرعت مدقت

 .هيقفلا هنم فرعيف «٠...هقفلاو

 .«نإف» لدب «نإو» أ. : ىف

 .«ؤزجتلاب# لدب «ءيزجتلاب» ش «أ : يف
 يف يدمآلاو 4١/١ لوصحملا ىف يزارلا رخفلا هراتخاو «نيرثكألا لوق وهو

 ٠ .هريغو ءرصتخملا يف انهو ۰۲۱۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «445/4 ماكحإلا
 ىلإ راشأو «عورفلا يف ءاتفتسالا زاوج 5915/4 جاهنملا يف يواضيبلا :ركذ دقو

 ايش حجري ملو «لوصألا يف فالتخالا

 ماكحألا :هيف. ىتفتسملا نأ «ريسيتلا حرشب ۲٤١/٤ ريرحتلا يف ركذ دقف مامهلا نبا امأ

 ءدلق ثيح رظنلا كرتب ؛هميثأت عم دلقملا ناميإ حص كلذلو ؛ةيلقعلاو ةينظلا ةيعرفلا

 ىلع ةيلقعلا ال ءةينظلا ماكحألا ءاتفتسالا هيف لحي ام نأ 'ىلإ كلذ دعب راشأ مث

 ناك اذإ حصي لب «ةينظلا ىلع هيف ىتفتسملا ةحص رصقت ال نكل «حيحصلا بهذملا
 :رظنا .اديلقت ىوتفلا كلتب لماعلا يتفتسملا مسا عم ةنورقم ةحص ًاضيأ ةيلقعلا نم

 .581/ 585/7 ريبحتلاو ريرقتلا .75 /5 ريرحتلا ريسيت

 نبا لاق امك تومحرلا حتاوف حرشب 401١/1 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاقو

 تايلقعلا يف ديلقتلا زوجي ال هنأ ركذ مث «ةيلقعلاو ةيعرشلا هيف ىتفتسملا نإ : مامهلا

 نأ ركذف «همالك نم موهفملا ضراعتلا يراصنألا عفد دقو .هوحنو «يرابلا دوجوك

 دعب خسر اذإ نكل «هلوق بسحب لوقيف «ريغلا لوق ىلع دمتعي نأ وه عونمملا ديلقتلا
 ىلع وه يقبل «هدلق نم لوق بهذ ول ثيحب ؛يتفتسملا بلق يف ناميإلا كلذ

 ١ .401/؟ تومحرلا حتاوف :رظنا .زئاج ديلقتلا اذه نإف ؛قيدصتلا
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 ُصيرَبْتَعْلا َلاَقَو .ىلاَعَت يِراَبْلا ٍدوُجوَك ءِتاَيِلْقَعْلا يف َديِلْهَت آل (ةَلأْسَم)

 ٍةَفِرْعَمْلا بوُجو ىَلَع ٌعاَمْجِإلا : ار . مارح هيف دظَّنلا : ليِقَو ."1وِزاَوَجب

 عمللا .١٠4ص ةرصبتلا .578 /” صيخلتلا :يف ةلأسملا هذه نع مالكلا ليصفت رظنا
 .5"9١ص ىهتنملا . 5 يدمآلل ماكحإلا 1/5 يزارلل لوصحملا .ال٠ ص

 ا او نايب م بجاحلا 30 .5 67ص ةدوسملا .۲/°0£ زنا عم تر

 طيحملا a 0 00 تومحرلا متاوف fo د هدم ريبحتلاو ريرقتلا تل
 ةففحل

 نبال عطاوقلا ٤٤۷/۳. صيخلتلا :يف ليصفتلاب هتلدأ رظناو .روهمجلا لوق وهو
 ماكحإلا .41/5 لوصحملا .۷*ص عمللا .858/؟ دمتعملا .5457/؟ يناعمسلا
 ۳٠۸/۲. ليصحتلا .۷٥٤ص ةدوسملا 468٠. /7؟ ةهزنلا عم ةضورلا .455/4 يدمآلل
 نايب .58/4 بجاحلا عفر .۲۹1/۳ جاهبإلا ٠"217 ٤٤٤. ص لوصفلا حيقنت حرش
 .هو5 _ ٥۹۰٩/٤ لوسلا ةياهن ٠8". /7” رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."8؟ /۳ رصتخملا
 ةياغ .401/؟ تومحرلا حتاوف ۲٤۳/٤. ريرحتلا ريسيت ۲۷۷/١. طيحملا رحبلا
 .57/4 عماسملا فينشت .7*0 /4 رينملا بكوكلا حرش .19١؟ ص لوصولا

 ريثك نع 4١/5« لوصحملا يف يزارلا رخفلاو 5 عطاوقلا يف يناعمسلا نبا هاكح
 نع ۲۹۱/۳ جاهبإلا يف يكبسلا نباو ٤ ماكحإلا يف يدمآلا هلقنو ءءاهقفلا نم
 حرشب + ۰1/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا هلقنو :ةّئميِلْعَّتلاَو «ةيوشحلاو «يربنعلا

 .57* /4 عماسملا فينشت :رظناو .ةيعفاشلا ضعبو يربنعلا نع تومحرلا حت تاوف

 لئاسملا يف ديلقتلا زاوج 775 7 ؟0ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا حجر دقو
 يف درطتساو «كلذ ريغب لاق نم ىلع عنشو .هتافصو «يرابلا دوجوب ةقلعتملا ةيلقعلا

 .775 7 ؟8©ص لوحفلا داشرإ يف ةلأسملا هذه يف هيأر رظنا .مهيلع درلا
 :ناتفئاط بهذملا اذهب لئاقلاو .مارح هيف ثحبلاو رظنلا نأو «ديلقتلا بجي :ليقو

 ؛هيلإ يضفي ال رظنلاو «ملعلا اذه يف بولطملا ناك اذإ نولوقيو ءرظذلا نوفني ةفئاط
 .مارح هب لاغتشالاف

 نوكيف ؛َبُّشلا يف ملعلا اذه يف رظنلا عقوأ امبر : نولوقي نكلو ‹رظنلاب نوفرتعي ةفئاطو
 .كلذ لجأل ؛هب لاغتشالا ميرحتف ءالقعلا نم ةفئاط هبيسب َّلزو «لالضلا بيس كلذ

 ۲۱۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۴٤ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح لوقلا اذهو

 /4 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو 2391/7 جاهبإلا يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انهو
 .دحأل هوبسني ملو ٠٤١٤/٤ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو . 917
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 مّلاَعْلا ث ودب صحب ناک َداَك ُهّنألَو ؛بِذكلا زاوَجِل ؛ْلُصَحُي ال ٌديِلْمَّتلاَو

 1 .َليِلد آلَو ءايرَظَن َناَكَل ءَلَصَح ْوَل هالو ؛"![ِِمَدِقَو

 ءَناَك ْوَلَو یوا ٌةَباَحَّصلا ِتناَكَل ءاّبِجاَو تاک ْرَل [ب/45] / :اوُلاَق

 ءىلاعت هللاب ٍلْهَجْلا ىلإ مهن مر الرو كيك هاب بيجأَو .عوُرملاَك لق
 , ياكإلا ىلإ جوخملا مدعو جوضؤإ ؛لئثب مل املأ ءلطا وَ

 ُداَرُمْلا َسْيَلَو ْمَعَن :اكڵف .َكِلَب َّماَوَعْلا ةَباَحَّصلا َمّرلَأل ءَناَك ْوَل :اوُناَق
- 

 .ةلدألا ٌريرخت

 .رظَن رسيأب لصخَي ليلدلاو .'اوَبّشلا ِنَع ُباَوَجْلاَو > 5 مه مج 3 2 2 39 3 2 ت

 يف عوُفْولا هَنِظَم :اوُلاَق"”مَّدَقَت ْدَكَو ٌّىِلْفَع رود ٍرظَّنلا ُبوُجُو :اوُناَث
OTS 070 4 هر 4 0-1 0  

 .لَسْلَسَتَي وأ هرمي ىَلَع ُمْرْخَيَك :اَنلْقِديِلْمَتلا ٍفالخب َقَلالَّضلاَو "وبشلا

 es نفلريلْمتلا همي دمحم ري نع (ٌةلأسم)

 .«زاوجل» لدب «زاوجب» أ : ىف )١(

 .ش :ةخسن اهب تدرفت ةدايزلا هذهو .«ةفرعملا» ةدايزب .«ةفرعملا لصحي» ش :ةرابع (؟)
 ٥۸۳/٤ بجاحلا عفر نم هتبثأ امو .ش ءأ «لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 امل الإ هتبثأ امو ٠٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۴٠٠/۳ رصتخملا نايبو
 .مهحورش يف هل اوضرعت دق نيحراشلا تیار

 .اهّبُّشلا» لدب «ةهبشلا» أ : ىف (©)

 .«رسيأب» لدب «ىندأب» ش : ن )6(
 بوجو ىلع فقوتي ال رظنلا نأ وهو «حبقلاو نسحلا ةلأسم يف كلذ باوج مدقت دقو (5)

 .رظنلا
 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠٦/۳ رصتخملا نايبو ٥۸١/٤ بجاحلا عفر :رظنا

 .دعسلا ةيشاح عم 0 ٠
 . .هبَشلا» لدب «ةهبشلا» أ : يف (۷)

(A)اذكو «ماللا حتفب «لوعفم مسا ُدْلَقُمْلا١ا : ٥ /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا 3  

 .ها .ةهطخب فنصملا هطبض '

 ةثحاب ىتفملاك قلعتي اميف ةرظان ةلأسملا هذه» :۲۸۷ /* جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق (9)

 =نوكي نأ :ىلوألا «تالاح فلكملل لوقنف ءهل زوجي ال نمو ءاتفتسالا هل زوجي نمع

١" 
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 هليلدب ِهِداَهَيِحا ةحص هل نيسي نأ ٍطْرَشِب :ليقَو لاَ ناك نإو .

0) 

() 

 ءًاعيمج ةعيرشلا عورف يف ديلقتلا هيلع بجيو ءءاتفتسالا مهل زوجي هنأ ىلع ريهامجلاف نيدهتجملا لزانم ىلإ اهب ىقرتي يتلا مولعلا نم ًائيش لصحي مل ءًافرص ًايماع
 .ىصحلا ددع تناك نإو ءداهتجالا ىلإ يدؤت ال مولع نم هدنع ام هعفني الو

 الو ءمكحلا قيرط ىلع فوقولا هيلع بجي :اولاقو ءًاقلطم دادغب ةلزتعم هنم عنمو
 :باهولادبع يضاقلا لاق .اهيف رظنلا ةقيرطو ءاهلوصأ ىلع ههبنيل الإ ماعلا ىلإ عجري
 .مهنم برح نب رفعجو ءرشبم نب رفعج اذه ىلعو
 تادابعلاك ءاهادع ام نود ةيداهتجالا لئاسملا يف زوجي :لاقف يئابجلا لصفو
 ١ ها . «؟سمخلا

 زئاج وهف «عورفلا يف ديلقتلا امأو» : ةهزنلا عم ”45١/7 ةضورلا يف ةمادق نبا لاقو
 .ها .«اعامجإ

 .نييلوصألا نم نيققحملا نع هاكح دق ٠٠١ /4 ماكحإلا يف يدمآلا ناكو
 ."50/؟ دمتعملا .لا ص عمللا .47 /#* صيخلتلا :يف ليصفتلاب ةلأسملا رظناو
 حيقنت حرش .. 014 يدمآلل ماكحإلا .5/*8 يزارلل لوصحملا .۳۸۹ /۲ ىفصتسملا
 عفر ۴٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۸۷/۳ جاهبإلا .۳۱٤ص لوصفلا
 يونسإلل ديهمتلا .07/7 ليصحتلا ."98/# رصتخملا نايب .597/4 بجاحلا
 ةدوسملا .578/4 رينملا بكوكلا حرش .ه47 8085/4 لوسلا ةياهن .50556ص
 /؟ دونبلا رشن .504/4 عماسملا فينشت .؟58/*58 طيحملا رحبلا 45١0. 4505 ص
 1 < ضن

 ةبتر نع ىلاعت يذلا ملاعلا : ةيناثلا ةلاحلا» :۲۸۷ /" جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق
 نأ راتخملاف ءداهتجالا بصنمب طحي ملو «ةربتعملا مولعلا ضعب ليصحتب ؛ ةماعلا
 .ها .«داهتجالا نع هزجعل ؛فرصلا يماعلا مكح همكح

 .450/4 يدمآلل ماكحإلا .88/5 يزارلل لوصحملا ٤۳۳/۳. صيخلتلا :رظناو
 نایب .۷ /* جاهبإلا .ه٤/۹۲ بجاحلا عفر .407 ”48١/7 ةهزنلا عم ةضورلا
 حرش .دعسلا ةيشاح عم ٠٠٦/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .”"ه8/* رصتخملا
 .7184/5 طيحملا رحبلا 1٠٤/٤. عماسملا فينشت ٥۳۹/٤. رینملا بكوكلا
 ؛هيف هدلق اميف هدلقي نم داهتجا ةحص هل نيبتي نأ طرشب ديلقتلا ملاعلا مزلي :ليقو
 .همزلي الف الإو ءداهتجالا كلذ ةحص ىلع لدي ليلدب

 رصتخملا نايب .047/4 بجاحلا عفر .۲۸۷ /۳ جاهبإلا ٤۳۳/۳. صيخلتلا :رظناو
.0۸/rرحبلا . 614 عماسملا فينشت ٦/۲*". رصتخملا ىلع دضعلا حرش  

 .؟584/5 طيحملا
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 م ل م نوع

 :اًضْيَأَو ءُمَلْعَي آل ْنَميِف ّماَع َرْهَو "”4[ركّذلا َّلْهَأ] اوُنَأْساَقط : ات

 .ريكت ٍرْيَغ ْنِم ْمُهَل ِدئتْسُملا ِءاَدِْإ ٍرْيَغ ْنِم َنوُعبَّتي َنوُْفَتْسُمْلا ِلَرَي مل

 0 دياتك وَ َكِلَذَكَو : حلا عاّبنا “وجو ىَلِإ يدوي :اوُناَق

 .هسفن ىتفملا َكِلَذَكَو .ُهَدَنَتْسُم

 ” foم  fسأل ° > هم مو  e7ه۶ 72 - -

 اًبِصتْنُم ُهاَءَر وأ َةَلاَدَعْلاَو ملعلاب فرغ ْنَم ِءاَتْفِتْسِإ ىَلَع ُقاَمَثالا (ُةَلَأْسَم)
E م 0 ١ 0 تھ ت -4 ر 7 اور r~ 

 ىف هَعاَنِتْمإ :راتخملاَو . دف ىف هعاتتمإ ىلعَو َنوُمْظَعَم لوتمتسم ساّنلاَو

 يف امل قفاوملا وهو .ش : نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ٠٠٠/۲. ١ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۵4۲/٤ بجاحلا عفر

 نإ ركذلا لهأ اولأساف# : اهمامتو .۷ :ةيآلا ءايبنألا ةروسو ٤١« :ةيآلا لحنلا ةروس (۲)

 .(نوملعت ال متنك
 .ش : نم ةطقاس «بوجو» ةظفل (۳)

 عضو دقو .«بوجو» ىلع ؟عابتا» ميدقتب .«إطخلا بوجو عابتا ىلإ يدؤي» أ : ةرابع (5)

 . امو .أطخ ةرابعلا يف بيترتلا اذه نأ ىلإ هنم ةراشإ خا فرح «عابتا» قوف خسانلا

 .باوصلا وه هتبثأ

 هذه لثم ىلإ قيقحتلا ةمدقم يف ةراشإلا تقبس دقو .«ىدبأ» لدب «ادبأ» ش ءأ : ىف (ه)

 1 .تاملكلا ضعب مسر يف تافالتخالا

 .(هل» لدب «مهل» شش : يف )5

 نظ وأ «ةلادعلاو ملعلاب فرع نم ءاتفتسا زاوج ىلع اوقفتا ءاتفتسالا بوجوب نولئاقلا (۷)

 هل زوجي الو .هل نومظعم نوتفتسم سانلاو «ىوتفلل ابصتنم هاءر وأ «كلذب هراهتشاب

 ش .هتيلهأ هنظ ىلع بلغي مل نم ءاتفتسا

 يف يدمآلاو ۸١/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا كلذ ىلع قافتالا ىكح دقو

 ةمادق نباو ءرصتخملا يف انهو ٠۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو .40 ٤ ماكحإلا

 يف يشكرزلاو «5094/5 لوسلا ةياهن يف يونسإلاو «ةهزنلا عم fo /۲ ةضورلا يف

 /؟ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو 5١١/5. عماسملا فينشت يفو ۳٠۹/٩ رحبلا

 .مهريغو «تومحرلا حتاوف حرشب ٠ ٠04"
 حرش .۳۹۰ /۲ ىفصتسملا .۷۲ص عمللا .۳۳ /۲ دمتعملا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 .884/5 بجاحلا عفر ."*۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .445ص لوصفلا حيقنت

 رينملا بكوكلا حرش ..454ص ةدوسملا ."8١/؟ ليصحتلا ٠٠". /# رصتخملا نايب
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 ل 0 : ل

 َنِم هنأ ُدِماظلاَك ءُلاّهَجْلا ُرَئُكَألا :اًضِْئَأَو مْلِعْلا ُمَدَع َّلضألا َّنَأ :اََل

 .يِراّرلاَو ٍدِهماَّشلاَك بلاغا

 :اَنْلُق .ِهَتَلاَدَع َنوُد ُهُمْلِع َمِلُع ْنَميِف َعَتتمآلا ءكِلَذِل عقم ول :اوُلاَق
 ٍفالخب ٌةَلاَدَعْلا َنيِدِهَتْجُمْلا يف َبِلاَعْلا أ ُقْدَمْلاَق لس ْوَلَو 220هَنَتْعُم

 .داهتجالا

 5 قر .”رظكلا ر ُريِرْكَت ْمَرْلَ ل ٌةَعِقاَوْلا تَرَكَ اَذِإ (ةلأسم»

 الو قسفب الو ءةلاهج الو ملعب يتفتسملا هفرعي ال نم ءاتفتسا زاوج يف اوفلتخا (1)

 مدع رصتخملا يف انهو ٠۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا دنع راتخملاو «ةلادع

 57/5 عماسملا فينشت يف يشكرزلا هححص ام وهو «هزاوج

 يدمآلاو ٠۳۹١ /؟ ىفصتسملا يف يلازغلا لوهجملا ءاتفتسا يف فالخلا ىكح نممو

 نباو ءرصتخملا يف انهو ٠۲۲٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ء١۳٠٠ ١/ ماكحإلا يف

 .517/4 عماسملا فينشت يف يشكرزلاو «ةهزنلا عم ٠٥١/۲ ةضورلا يف ةمادق

 .عنملا ىلع قافتالا 8١/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لقنو

 .تفم ينإ :هلوقب ملعلا يفو «نيلدع ربخب ةلادعلا يف ۷۸٤ص لوخنملا يف يلازغلا ىفتكا دقو

 - هربخي نأ هيفكي» :- ۳٠۹/٦ رحبلا ىف ىشكرزلا هنع هاكح امك - ينالقابلا لاقو

 1 ها . (تفم هنأب نالدع يتفتسملا : يأ

 حرش ۳٠١. /۳ رصتخملا نايب .6844/5 بجاحلا عفر .455/# صيخلتلا :رظناو

 حرش .١6١ص لوصولا ةياغ .":9/5 طيحملا رحيلا .۰۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا

 .۲۳۹ص لوحفلا داشرإ 1۱۲/٤. عماسملا فينشت ٥٤٤/٤. رينملا بکوکلا

 .عنتمما لدب «عونمما ش : يف )۲(

 ءال" ص عمللا يف يزاريشلاو ۲ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لوق اذهو (۳)

 يناعمسلا نبا هلقنو ءرصتخملا يف انهو ١2.55ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هححصو

 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «ةيعفاشلا ضعب نع 67/7 عطاوقلا يف
 2509/4 لوصولا ملس يف يعيطملا تيخب خيشلا هديأو «ةلبانحلا ضعب نع 4
 .لوسلا ةياهن عم ۹

 .645/4 بجاحلا عفر .١55ص ىهتنملا .۷۲ص عمللا .585/7 ةلدألا عطاوق :رظنا
 =حرش */551١. رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۳٠۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 هه "١



 َرَيَغَتَي ْنأ ُلِمَثْحَي :اوُلاَق .ٌرَخآ رمأ ْمَدَع ُلْضَألاَو ءَدّهَتلا :اَنَ مرلي

 د ُهريركت ُبجَيَف :اَنْلُق [/۸۷] / .ُهُداَهتْجا

(1) 

(۲) 

 ملس عم ٠٠۹/٤ لوسلا ةياهن .4"هص لوصألا دئاوز ٠٥٤/٤. رينملا بكوكلا

 /4 عماسملا فينشت .۲۳۲ - 5١/84 ريرحتلا ريسيت .١19ص لوصولا ةياغ .لوصولا

 ."0؟/5 طيحملا رحبلا .۷

 ءرثكألاو ليقع نبا نع هلقنو :«88* /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هب لاق

 هلقنو ‹تومحرلا حتاوف حرشب ۳44/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا هيلإ لام امك

 : ej لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا هراتخاو «ينالقابلا يضاقلا نع

 حيقنت حرش .۲۲۱ص ىهتنملا ٤ يدمآلل ماكحإلا .685/؟ ةلدألا عطاوق :رظنا

 ۳٠۲/۳. رصتخملا نايب .045/4 بجاحلا عفر .5475ص ةدوسملا .457ص لوصفلا

 حتاوف .8"4 ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم ۳۰۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 508/١. يناتسرهشلل لحنلاو للملا ۳۹٤/١. تومحرلا

 :ليصفتلاب لوقي ثلاث بهذم كانهو

 نإف «هعوجر بجوي دق ام ددجتي ملو ءلوألا ليلدلل ًاركاذ نكي مل اذإ رظنلا ريركت مزلي

 وبأ هراتخا ام وهو . .اعطق همزل عوجرلا بجوي دق ام ددجت نإو ءًاعطق همزلي مل اركاذ ناك

 يدمآلاو ٦۹/٦ لوصحملا يف يزارلا رخفلاو ۳ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا

 عمج يف يكبسلا نباو ‹ ١٤٤ص لوصفلا حيقنت حرش يف يفارقلاو 46/5 ماكحإلا يف

 ةياغ يف يراصنألا ايركزو .ء٤/۹41 بجاحلا عفر يفو «يلحملا حرشب ۳۹١ /۲ عماوجلا

 «باطخلا يبأ نع 684 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو ١6١« ص سرلا

 .يوونلا مامإلا نع ۲/١ ٠ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو

 .ديدجتلا مدعب لوقلا ىلإ لوؤت اهدجي بهذملا اذه ةلدأ يف رظانلا نكل

 حرش .4014/4 يدمآلل ماكحإلا .194/5 يزارلل لوصحملا .5894/7 دمتعملا :رظناو

 عم ۳٠۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .695/5 بجاحلا عفر .557ص لوصفلا حيقت

 يلعبلا رصتخم .ينانبلا ةيشاح عم "46 /؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .دعسلا ةيشاح

 .؟١1 7/5 ريرحتلا ريسيت . ٩٥٠ص لوصولا ةياغ .584 ٤/ رينملا بكوكلا حرش .157/ص

 .544/؟ تومحرلا حتاوف ٠7/7". طيحملا رحبلا .1077/4 عماسملا فينشت

 رييغتلا نأل .؛ًادبأ بجول «داهتجالا ريغت لامتحا هراركت بوجو يف ببسلا ناك ول :يأ

 دضعلا حرش :رظنا .قافتالاب لطاب كلذو «ةعقاولا راركت: تقوب ديقتي ملو .ًادبأ لمتحم

 ."5057 /۳ رصتخملا نايب .555/54 بجاحلا عفر ۴٠۷/۲. رصتخملا ىلع

 «رييغتلا لامتحا ال «ةعقاولا عوقو رظنلا ديدجت ببس نأل ؛فيعض هنأب اذه ىلع درو

 ريرقتلا ١/5"5. ريرحتلا ريسيت :رظنا .راركتلا مودي الف ؛مودي ال ةعقاولا عوقوو

 .4 57 /" ريبحتلاو

۲ 



00 

00 

 ول :اَنَل ."اةّلباَتَحْلِل انالخ يهجم ْنَع ِناَمَّزلا ولخ ُروُجَي (ُةَلأْسَم) 21 26
 چ
 م

 ضيوفت نكمي يذلا نع روصعلا نم رصع ولخ زوجي هنأ :نيرثكألا دنع راتخملا
 :هب لاق نممو .دهتجملا بهذم يف ًادهتجم وأ .ًاقلطم ًادهتجم ناك ءاوس «هيلإ ىوتفلا
 زوجي هنأ ٤٤۳/١ ناهربلا يف عامجإلا باتك يف ركذ دقف «ينيوجلا نيمرحلا مامإ
 .ةرتفلا ىلإ رمألا ءاهتناو «ةعيرشلا لطعتو «ءاملعلا نع نامزلا روغش

 نباو «458/4 ماكحإلا يف يدمآلاو ٠٠۳/٤ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هب لاق امك

 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلاو «رصتخملا يف انهو ١277ص ىهتنملا يف بجاحلا

 يف روكشلادبع نباو «ريسيتلا حرشب 54٠/4 ريرحتلا يف مامهلا نب لامكلاو ۲
 ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلاو «تومحرلا حتاوف حرشب ۳۹۹/۲ توبثلا ملسم

 .67١؟ ص لوصولا

 نامزلا ولخ زَّوج هنأ يلحملا حرشب ۳۹۹/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا راتخا امك

 .هعوقو تبثي مل نكلو «دهتجم نع
 ريسيت .٦۳٤ص لوصألا دئاوز ۳٦۳. /۳ رصتخملا نايب .598/5 بجاحلا عفر :رظناو

 عماسملا فينشت .18١؟ص لوصولا ةياغ .587/ ريبحتلاو ريرقتلا 15٠/4. ريرحتلا

 .١7ا//5 طيحملا رحبلا 516/5

 نبا هلقنو ٣۷٤۰ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملا ةلبانحلا نع لوقلا اذه ىكح دقو

 بهذم ىلإ لخدملا :رظناو .حلفم نبا نع 558/5 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا
 .585ص دمحأ مامإلا

 /؟ توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو 27١ ا//5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هبسن دقو

 ىلإ مهريغو ۲۲۴ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو «تومحرلا حتاوف حرشب 4

 .ةيعفاشلا نم يريبزلاو «ينييارفسإلا قاحسإ يبأ ذاتسألا

 لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو ٠٠٠٠/١ لحنلاو للملا يف يناتسرهشلا لوقلا اذه ديأو
 «ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا» هباتك هيف فلأو «ىطويسلا هل سمحتو ۲۲۳ص
 يف مهصوصن لقنو «هيلع بهاذملا عيمج نم ءاملعلا قافتا ركذو 297 ۷٦ص
 .روصعلا فلتخم

 ضقتنت يذلا دحلا ىلإ نكل «ةلبانحلا بهذم ديعلا قيقد نبا نيدلا يقت خيشلا راتخاو

 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لقن دقو .نامزلا رخآ يف ايندلا لاوز ببسب ؛دعاوقلا هب
 نم اهيف دب ال ةفيرشلا ةمألاو ءةجحلاب هلل مئاق نم ولخت ال ضرألاو» : هلوق ٤4

 «ىربكلا ةعاسلا طارشأ يف هللا رمأ يتأي نأ ىلإ ةجحملا حضو ىلع قحلا ىلإ كلاس

 .ها .«ىرخألا مودق الإ هعم ىقبي ال ام هدعب عباتتيو

 ام هجوي دقو» : ديعلا قيقد نبا مالك بقع 15 عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق

 -مزلي الثل ؛دهتجملا نع نامزلا ولخ زوجي ال هنأ نم  ديعلا قيقد نبا ديري  هراتخا

 ١ ؟ ها/



 : َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللا ىَّلَص 2"َناَقَو .ُهُمَدَع ُلْضَآلاَو ىِرْيَغِل َناَكَل ءَعَتَتْمِ

 دا ىح "”ءاَمْلْعْلا ضْبَقِب ْنِكَلَو ُهُعِرَتْتَي اار َمْلِْلا ضم آل "هللا َّنِإ
2 
ّ 

 ولصق ملِع رعب ازا اوُلِيُسَم ًالاّيج َءاَسَوُر اا دعي ُمِلاَع َقْبَي ْمَل

 يني ىح ٌّقَحْلا ىَلَع َنيِرِماَط يِمُأ نِم ةَنِئاَط ُلاَرَت آل :اوُناَق .«*”4وُلَصَأَو 2 4 3 89 هدرا .ر و DA كك

(1) 

(۲) 

(۳) 

0 

 .ها .«ةيافكلا ىلع ضرف وه يذلا داهتجالا كرت ىلع ةمألا عامتجا

 نم ىلع "85ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا يف يلبنحلا ناردب نبا لماحت دقو

 .مدع دق قلطملا دهتجملا نإ :لاق

 نأ كافخي الو» : لاق ذإ ؛قح ةلوق ۲۲۴ص لوحفلا داشرإ ىف ىناكوشلا لاق دقو

 .ها .؛دهتجم نع نامزلا ولخ مدع مزلتسي ءًاضرف داهتجالا نوكب لوقلا
 .054/4 رينملا بكوكلا حرش .5١/ص يلعبلا رصتخم .445ص ةدوسملا :رظناو

 نم ىلع درلا .508 - ۲۰۷/٦ طيحملا رحبلا ٠٠٠/١. يناتسرهشلل لحنلاو للملا

 ."85ص دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .4۷ - 1۷ص ضرألا ىلإ دلخأ

 .«ىبنلا» 0 .«ىبنلا لاقو» ش : ىف

 ۰ | :نم ةطقاس «هللا نإ» ةظفل

 ضبقب نكلو» لدب ٠۷/۲ دضعلا حرش يف امك «ءاَّمَّلْعلا ضف نكلو» ش «أ : يف

 7 رصتخملا نايبو ٥۹۸/٤ بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«ءاملعلا

 .اءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو...» : نيحيحصلا يف هظفلو ةضخ

 ال هللا نإ» : لوقي هك هللا لوسر تعمس : لاق صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع

 مل اذإ ىتح .ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو «دابعلا نم هعزتني ًاعازتنا ملعلا ضبقب

 .«اولضأو اولضف < «ملعأ ريغب اوتفأف اولئسف ًالاهج ًاسوؤر سانلا ذختا ًاملاع قب

 يفو ۱-1 ملعلا ضبَقُي فيك )۳٤( باب < ‹ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 ٠٤۸/۷. خلإ ...يأرلا مذ يف ركذي ام (۷) باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك

 يف نتفلاو «لهجلا روهظو «هضبقو «ملعلا عفر باب «ملعلا باتك يف ملسم هجرخأو
 750١58/4. (۱۳) ثيدح نامزلا رخآ

 /ه (558؟) ثيدح ملعلا باهذ يف ءاج ام باب «ملعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها «حيحص نسج ثيدح اذه» : ىسيع وبأ لاقو ١

 ."51/5 فارشألا ةفحت :رظنا .ملعلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 )٥۲( 7١/١. ثيدح .سايقلاو يأرلا بانتجا باب ؛ةمدقملا ىف هجام نبا هجرخأو
 ۷۷/١. ملعلا باهذ يف باب «ةمدقملا يف يمرادلا هجرخأو

 .#30» 031990 21515 /؟ هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

1e۸ 



 لس ولو ؟"ِذاَوَجْلا ْيْفَن بأف :انْلُق ."”4ّلاَجَّدلا َرَهْظَي ىَّنَحَو هللا ُرئأ

 زك آلا ْمَلْسَيَو ءِناَضَراَعتيَ َمُلْس ولو رهط ایل

 مهيتأي ىتح نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال : : لاق يي يبنلا نع ةبعش نب ة ةريغملا نع )۱(

 .«نورهاظ مهو هللا رمأ

 : يي يبنلا لوق )٠١( باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك يف يراخبلا هجرخأ
 يش (۲۸) باب «بقانملا باتك يف هجرخأو ٠١۹/۸. 'خلإ . ..يتمأ نم ةفئاط لازت
 امنإ# : ىلاعت هلوق (54) باب «دیحوتلا باتك يفو ۱۸۷/٤. خلإ ...ىنثملا نب دمحم
 .۱۸۹ /۸ «نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرأ اذا ءيشل انلوق
 .«خلإ ...يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : ةي هلوق باب «ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأو
 . ۱٥۲۳/۳ (۱۷۱) ثيدح
 ۲٠۳/۲. ديلاو ناسللاب نيكرشملا داهج باب «داهجلا باتك يف يمرادلا هجرخأو
 ۲٤۸ ٠٠۲ 2544/4 هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو
 .«لاجدلا رهظي ىتحو» : هلوق يهو ةيناثلا ةظفللا امأو
 : نيحيحصلا ظفل يف سيل نكلو» :0944 /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 .ها .«لاجدلا رهظي ىتحو»
 يكبسلا نبا لوق ركذ نأ دعب (ب /۲۳۹ ةحول) ةقفاوملا يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 ثيدح نم ملسم هجرخأ :- ربتعملا يأ - هجيرخت يف لاقف يشكرزلا برغأو» : قباسلا
 يف يد يديمحلا هركذ الو «هیف هدجأ ملو :- ظفاحلل مالكلا تلق .نيصح نب نارمع
 ظفلب ينزملا سايإ نب ةرق ثيدح نم هانعم انيورو ءالصأ هعمج نم نارمع دنسم
 ةياور نم «مالكلا مذ» باتك يف ليعامسإ وبأ ظفاحلا هجرخأو «لاجدلا اولتاقي ىتح»
 اهاور دقف ءةذاش ةظفل يهو. هيبأ نع ةرق نب ةيواعم نع ةبعش نع قاحسإ نب نارمع
 قيرط نم يذمرتلا هجرخأو .«ةعاسلا موقت ىتحا : ظفلب هنع ةبعش باحصأ نم ظافحلا
 .ها .«كلذك ةبعش نع يسلايطلا

 ىتأتي ال هنأ ىريو ءعوقولا يفن : :زاوجلا مدع يف ةلبانحلا دارم نأ مامهلا نب لامكلا ىري )۲(
 .لقعلا قيرط نم ال عمسلا قيرط نم عوقولا يفن نوديري مهف ءالقع هتلاحإ لقاعل

 ۷/6 عماسملا فينشت .487 /" ريبحتلاو ريرقتلا.؟ 5١ 4 ريرحتلا ريسيت :رظنا
 قحلا ىلع روهظلا امأو .دهتجملا يفن مزلتسي وهو ًٌاحيرص ملاعلا يفن هيف نأل كلذو (۳)

 نم مزاللاف ٍدئنيحو ؛داهتجالا ىلعو ملعلا ىلع لدي الف ءقحلا داقتعا ىلع لد نإف
 .كلذ نود اذه بولطملاو .داهتجالا عوقو ماود ال «قحلا داقتعا ماود مكليلد
 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .554/ رصتخملا نايب .049/4 بجاحلا عفر : : رظنا
 .٠50/؟ تومحرلا حتاوف .۳۸٤ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم ۸

 - .ضراعملا نم ًاملاس عناملا مدع لصألا نأ وهو ؛لوألا ىقبيو ءةنسلا نم ناليلدلا ضراعتي : :يأ (4)
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 .ٍلِطاَبْلا ىَلَع َنيِمِلْسُمْلا َقاَمَتإ ُهُواَمِتْن فين ركي ؛ةياَمك ضْرَق :اوُلاَ

 ی ْنِكْمُي ْمَل ِءاَمَلْعْلا ت توم ضِرُف اَذِإ : اْلُق

 ىلع اًعِلطُم ناک نإ ءِدِهَتْجُم بم ٍبَمْذَمِي ٍدِهَتْجُمِي َسِيَل ْنَم ُهانْفإ (ةلاسم)

 ئاج 9 گال ًالْهَأ ءِذَحْأَمْلا

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳٠٤/۳. رصتخملا نايب ٠٠٠/٤. بجاحلا عفر :رظنا =

 ٠٠٠/١. تومحرلا حتاوف .۳۹٤ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم ۸

 .«مزلتسيف» لدب «مزليف» أ : يف )010(

 هيلع ارودقم انكمم ناك اذإ ةيافك ضرف نوكي داهتجالا نأ بجاحلا نبا خيشلا ديري (۲۳)

 هيلع رودقملا نكمملا نم نكي مل ءاملعلا تومب دهتجملا نع نامزلا ولخ ضرف اذإو

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."554/# رصتخملا نايب 50١/5. بجاحلا عفر :رظنا

 ريرقتلا 15١/4. ريرحتلا ريسيت .4"4ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم 4

 .5619 /" ريبحتلاو

 ىلع عيرفتلا ىلع ارداق «هدلقي يذلا قلطملا دهتجملا ذخأم ىلع ًاعلطم ناك نإ :يأ (۳)

 ىمسيو «ىوتفلا هل تزاج «ةرظانملاو رظنلاو عمجلاو قرفلا يف ًانكمتمو «همامإ دعاوق

 .زوجي الف كلذك نكي مل اذإ امأ «بهذملا دهتجم اذه

 يف انهو ٠۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «4//4017 ماكحإلا يف يدمآلا هراتخاو

 يف يناكوشلا هبسنو «يلحملا حرشب "48/7 عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ءرصتخملا

 .5 1/5 عماسملا فينشت يف يشكرزلا هححصو «ديعلا قيقد نبال ۲۳۸ص لوحفلا داشرإ

 .دهتجملا لوق نيع لقن نيب ريسيتلا حرشب 744/5 ريرحتلا يف مامهلا نبا قرف دقو

 بحاصل اصوصنم هب ىتفملا نوكي ال نأ : جيرختلاب ينعيو «هبهذم جيرخت نيبو
 طئارشب زوجي دهتجملا لوق لقن نأ ىريف ءهلوصأ نم هجرخأ يتفملا نكل «بهذملا

 «جيرختلل الهأ .ذخأملا ىلع اعلطم ناك نإ زوجتف «جيرختلاب ىوتفلا امأو «يوارلا

 نمو بجاحلا نباو يدمآلل قفاوم جيرختلا ةلاح يف هرايتخاو «هيلع فقوتي ام فرعيو

 ٤٦١/۳. ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو .امهعبت

 هاشداب ريمأو وه صن هنكل ءمامهلا نبال اقفاوم روكشلادبع نبا قيرفتلا اذه راتخا امك

 5١. 5 /7؟ تومحرلا حتاوف :رظنا .ًاقافتا زوجت دهتجملا لوق نيع لقنب ىوتفلا نأ ىلع

 ۲٤۹/٤. ريرحتلا ريسيت

 «ليقع نباو «باطخلا يبأ نع ٤/ ٠۷١ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقن دقو

 ال همامإ بهذم نع رابخإف < «مكح نع ٌدلقملا هب بيجي ام.» : اولاق مهنأ ت قفوملاو

 .هأ .(«ايتف
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 (ه) > )°09 ءم ها نك 2 ۶ ا
 . هريع ْنِم رکو ٠ زكي ْملَو كلذ وهو : ال

 ."”لْقتلا ٍرْبَع رْيَغ یف َفالْخْلا أب َبيجأَو .ثيِداَحَألاَك « لقا : ُرَوَجُمْلا

 .ِقْرَمْلابَو ءِليِلَدلاِب َبيِجَأَو .ّيّماَعْلل َراَجَل ءڙاج ْوَل : عاملا
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 ۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نباو ءرصتخملا يف انه بجاحلا نبا لوقلا اذه ىكح
 يف روكشلادبع نباو ٠11٤/٤ عماسملا فينشت يف يشكرزلاو ءيلحملا حرشب 4
 ٤٤٤٠ص لوصألا دئاوز يف يونسإلاو «تومحرلا تاون حرشب 10 توبثلا ملسم

 هلقن مامهلا نبا برغتساو .مهريغو
 دئاوز .6887/4 لوسلا ةياهن .557 /” ريبحتلاو ريوقتلا ۲٤۹/٤. ريرحتلا ريسيت :رظنا
 .4554/4 لوصألا
 ٤/ جاهنملا يف يواضيبلاو ۳ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لوقلا اذه ىلإ لام
 بهذلا لسالس يف يشكرزلا هلقنو اح دّلقملا ناك نإ «لوسلا ةياهن حرشب ۷

 ىلع هتيشاح يف ينانبلا هحجرو «لافقلا نع "05/5 طيحملا رحبلاو ١١٤٠ص

 ۲٤۹/٤ ريرحتلا يف لاق ثيح «لوقلا اذه مامهلا نبا فعض دقو ۳۹٩۹/۲. يلحملا

 .ها .«يفنلاب قيلخ وهو» : ريسيتلا حرشب
 هم١ .هالال/4 لوسلا ةياهن.6858 ٤٤٥ص ةدوسملا .45”/” ريبحتلاو ريرقتلا :رظناو

OAT -٠۸/۲". رصتخملا ىلع دضعلا حرش <  

 داشرإ يف يناكوشلا هاكحو ١۹/۲ دمتعملا يف يرصبلا نيسحلا يبأ لوق وهو

 .ًاضيأ يفريصلا نع ۲۳۷ص لوحفلا
 .«(نِم١ لدب «ىف»أ : ىف

 .هبهذم ينابم ىلع علطملا ريغ همامإ بهذمب رحبتملا ريغ ىلع راكنإلا :يأ
 رصتخملا ىلع دضعلا شا" r رصتخملا نايب .55؟/4 بجاحلا عفر :رظناو

 ريرقتلا ٠٠٠/۲. ريرحتلا ريسيت .444ص لوصألا دئاوز .دعسلا ةيشاح عم ۸/۲ ٠”
 ٠٠٤/۲١. تومحرلا حتاوف .557 /” ريبحتلاو

 لمعيل ؛هريغل هركذو مكحلاب مزجلا هل له دهتجملا ريغ نأ يف فالخلا امنإ :يأ
 .دهتجملا بهذم لقن ىف فالخلا سيلو ؟هاضتقمب
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."557/7 رصتخملا نايب 0 بجاحلا عفر :رظناو
 .444ص لوصألا دئاوز .887 841١/4 لوسلا ةياهن .دعسلا ةيشاح عم ۲

1۱ 



 : ےس ٍنْباَو ' ”دّمخَأ ْنَع ْ؟َعَو ')َلوُضْفَمْلا دلم ْنَأ ِدلَمُمْلِل (َةَلأسَم)

 )١( ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ :مهنم ءنييلوصألا نم ةعامج كلذب لاق ص٤٠١؛‹

 ةعجارم بجت ال هنأ يدنعف» : لاق ثيح ۸۷۸/۲ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ هراتخاو

 اوناك امو «مهرفاوت عم نيتفملا نوعجاري اوناک ةي هللا لوسر باحصأ نأل ؛لضفألا

 .«مهلضفأ ناك نم ةعجارم ىلع نورصتقي ١

 يفصح ملا ف ف يلازغلا لوقلا اذهب لاق امك ۰/۲ _  ۳۹١زوجي هنأ ىلإ راشأو

 هنظ يف الضاف امهدحأ ناك اذإ نكلو .لضافلا رايتخا ىف داهتجا نود لوضفملا ديلقت

 .لضفألا رايتخا هيلع بجيف ءدهتجي نأ لبق ١
 ةضورلا يف ةمادق نبا راتخا امك ۲/٤٥١ هحجرو «لوضفملا ديلقت زاوج ةهزنلا عم

 نم ةعامجو «ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل هبسنو «408/4 ماكحإلا يف يدمآلا

 ءرصتخملا يف انهو ٠۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخا امك ءءاهقفلاو نييلوصألا

 ريرحتلا يف مامهلا نباو ٠١٠/٤ ريرحتلا ريسيت يف هاشداب ريمأ هبسنو ءريسيتلا حرشب

 ٤ بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هب لاقو «ةيعفاشلا رثكأو «ةيكلاملاو «ةيفنحلل

 نبا هب لاقو «ىلعي يبأ يضاقلاو باطخلا يبأك «ةلبانحلا رثكأل هبسنو «8ا/5/١ رينملا

 .تومحرلا حتاوف حرشب ۰ 4/۲ توبثلا ملسم يف روكشلادبع

 بجاحلا عفر .۷4٤ص لوخنملا .الا ص عمللا .4586 /” صيخلتلا :رظناو 55054/4.

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۸/۳ رصتخملا نایب  ۳٠۹/۲ديهمتلا .دعسلا ة ةيشاح عم
 لوسلا ةياهن .ه١۳ ه7”١ص يونسإلل 85/ .5١ص لوصألا دئاوز 444.

 نبا ركذ امك يقرخلا اهراتخاو ءهنع هللا يضر دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ هذه (؟)

 .4ا١ص ةدوسملا :رظناو .ةهزنلا عم 404 48 /؟ ةضورلا يف ةمادق

 يف ةمادق نبا ىور دقو ءلوضفملا ديلقت زاجأ هنأ دمحأ مامإلا نع ةياور كانهو

 ةلأسم نع راشب نب نيسحلا هلأس دقل» : كلذ ىلع لدي ام ةهزنلا عم 455/7 ةضورلا

 ال :ينعي ناسنإ يناتفأ نإ «هللادبع ابأ اي :هل لاقف «ثنح لعف نإ 52 «قالطلا يف

 ؟ لح هب ينوتفأ نإ :لاقف “- ةفاصرلاب ةقلح _ «نييندملا ةقلح فرعت :لاقف « ثلحي

 ها .«معن :لاق

 ةقلح ىلإ هدشرأ هنأل ؛نيتفملا نايعأ يف دهتجي نأ همزلي ال هنأ ىلع اذه لديف
 ٠ .كلذ يف داهتجالاب هرمأي ملو «نييندملا
 .مدقت امك راجنلا نباو ءةمادق نباو «باطخلا وبأ ةياورلا هذه راتخا دقو

 يدمآلاو ۷۲ص عمللاو ١9/4 ةرصبتلا يف يزاريشلا :لافقلاو جيرس نبا ىلإ هبسن (۳)

 نبا ىلإ هبسن امك «٠١75ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو 4/1 ماكحإلا يف

 ًاضيأ يناكوشلا هاكحو ءرصتخملا يف انهو ٠۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا جيرس

 - عفر يف يكبسلا نبا هاكحو ءايكلإو ينيبارفسإلا نع ١٤۲ص لوحفلا داشرإ يف

۲۹۲ 



 و .''روكَتلاَو ٍراَهيْشالا َمَم نوتمي اوناك مهناب عطقلا :اتل .ْنيَعَم حجزألا هك )١( مت سس و ر ما لوو و نواب وے ی اے رخ ل هك

 . م وجّلاگ يباحضأ> : لاق :اضْيأَر گن

 َبيِجَأَو .هِروُصُمِل ؛ ُحيِجْرَّنلا ُهُنِكْمُي آل ّیّماَعْلا َّنأب لدا
 .َكِلَذ ٍرْيَغَو بَلِ ِءاَمَلُعْلا عوُجْرِبَو هعُماَسّنلاِ

 سو رت عا < ےک كرري همسك و اک

 (ه)# سسك o7 (£) o2 رو هدم o r FA هلل >
 . ماوعلا حيج رن رسعلف ؛َملس ولو ءانْركذ اَم مواقي ال: اَنلق

 0 وَ

 ٌرهظَي هناب
 ت

 عطاوق يف يناعمسلا نبا هراتخاو .نيسحلاو يزورملا نييضاقلا نع 504/4 بجاحلا =
 ."54 _ ۳۹۳/۲ دمتعملا ىف يرصبلا نيسحلا وبأ هيلإ لامو .88#/» ةلدألا
 نإ زوجي الو ءًايواسم وأ ًالضاف هدقتعا نإ لوضفملا ءاتفتسا زوجي هنأب لوق كانهو
 يكبسلا نبا هراتخاو ۳۹٠/۲ ىفصتسملا يف يلازغلا لام اذه ىلإو ءًالوضفم هدقتعا
 بكوكلا حرش يف راجنلا نبا حجر امك يلحملا حرشب ۳۹١/۲ عماوجلا عمج يف
 ىفصتسملا يف يلازغلا ركذ دقو .هديلقت همزل ءحجرألا هل ناب نإ هنأ 07 /4 رينملا
 ينالقابلا يضاقلا راتخا دقف هداقتعا يف ملعأو «لضفأ نيتفملا دحأ ناك اذإ هنأ ۲
 نأ دقتعا نمف «لضفألا عابتا همزلي هنأ يددع ىلوألاو» : لاق مث ...اضيأ ريختي هنأ
 بهذمب ذخأي نأ هل سيلف «بلغأ هبهذم ىلع باوصلاو «ملعأ هللا همحر يعفاشلا
 دنع اهبيطأ ةلأسم ىف بهاذملا نم يقتني نأ يماعلل سيلو «يهشتلاب هفلاخم
 عبتي هنإف ؛يتفملا دنع نيضراعتملا نيليلدلا حيجرتك هدنع حيجرتلا اذه لب «عسوتيف
 .ها .«انهاه كلذكف «حيجرتلا يف هنظ

 ثحبلا بجوي عنم نم نأ :لوضفملا ديلقت عنم نم لوق نيبو لوقلا اذه نيب قرفلاو
 ةيشاح :رظنا .هبجوي ال اذهو «داقتعالا يفكي الو «يواسملاو لضافلا نييعت لجأل
 .895/؟ عماوجلا عمجل يلحملا حرش ىلع ينانبلا

 .«رركتلا» لدب «راركتلا» أ : ىف )١(

 «.مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال : ةلأسم ءعامجإلا لئاسم يف هجيرخت قبس )۲(

 .457/ص

 لاوقألا تضراعت اذإف ءدهتجملل ةبسنلاب ةلدألاك دلقملل ةبسنلاب نيدهتجملا لوق نأ :يأ (۳)
 .لضفأ هلئاق نوكب الإ متي الو «حيجرتلا نم دب ال لب ءًامكحت اهضعب ىلإ راصي ال
 ٠٠۲. /5 ريرحتلا ريسيت .445ص لوصألا دئاوز .۳۰۹ /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

 .«رسعلف» لدب (رسعيفا أ :ىف )٤(

 بيلإ ءاملعلا عوجر ةدهاشمو عماستلاب حيجرتلا نكمي هنأب ؛اذه ىلع ضرتعا دقو )٥(

۳ 



 ےک

 و رورو

 .هومتمدف ام ُريِرْفَت :اَنلُق .یوفأ [ب /۸۷] / ملغألا ٍلْوَقِب ٌَّّظلا : اولا

 :ٌراَمْخُمْلا ءَرَخآ مكح يِفَو اقامت هديل َدْعَب ُهْنَع مج لَو (ُةَلَأْسَم)

 زكي ْمْلَو ءِهِعوُقُوب ٌّمِطَقْلا :انَل ."”هُراَوَج

 هنإف ؛رخآ هجوب بيجت نأ كل مث» 5١8: /7” تومحرلا حتاوف يف يراصنألا لاقو =

 ؛حيجرتلاب الإ ضراعتلا دنع لصحي ال نظلاو ءهنظب دهتجملا ىلع لمعلا بجي امنإ

 مكحلا ىلإ هلوصو لمتحي نم لوقب لمعلا امنإو «هنظل ةربع ال هنإف دلقملا فالخب
 .ها .«ءاوس لوضفملاو لضفألا ىوتف هيفو «ىعقاولا

 .«ىوقألا» لدب «ىلوأ» أ : ىف (۱)

 انهو ۲۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 2468/4 ماكحإلا يف يدمآلا قافتالا ىكح )۳
 /4 ريرحتلا يف مامهلا نباو 11۷/٤ عماسملا فينشت يف امك يدنهلاو ءرصتخملا ىف

 .ريسيتلا حرشب ۴

 يدمآلا  قافتالا ىكح نم ىلع "974/5 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا ضرتعا دقو

 : لاق ثيح «هيلع قافتالا اوعدا اميف راج فالخلا نأب ؛ امهريغو بجاحلا نباو

 امك سیلو «قافتالاب هدعب الو «لمعلا لبق زوجي ال هنأ بجاحلا نباو يدمآلا ىعدا»

 اذإ عنتمي فيكو ءًاضيأ لمعلا دعب فالخلا نايرج يضتقي ام امهريغ مالك يفف ءالاق

 ها .(؟ هتحص دقتعا

 .ها .«اهيف هنع عوجرلا هلف» : ٠١١ ص لوصولا ةياغ يف يراصنألا ايركز خيشلا لاقو

 ٤٠٠٠/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا اهاكح تاليصفتو «ةلأسملا يف لاوقأ كانهو

 5١8. ۔ ٦۱۷/٤ فينشتلاو < «يلحملا حرشب

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷١. /# رصتخملا نايب .505/4 بجاحلا عفر :رظناو

 بكوكلا حرش . .6857 8ص ةدوسملا .١١٠ص لوصولا ةياغ .دعسلا ةيشاح عم ۳۰4/۲

 لوصألا دئاوز .557// ريبحتلاو ريرقتلا ٠٠٠/١. تومحرلا حتاوف ٥۷۹/٤. رینملا

 ۲٤۱/۲. دونبلا رشن ٠ ٩ لرجل داشرإ .5 57ص

 عئاقو يف هريغ دلقي نأ هل زوجي لهف «ةثداحلا كلت يف هريغ ديلقت نم عنم اذإ )۳

 :لاوقأ ىلع اوفلتخا ؟ ىرخأ

 فينشت يف يشكرزلاو ٠٥۹4/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هاكح .ًاقلطم عنملا :لوألا لوقلا

 .514/5 عماسملا

 انهو ۲۲۲٠ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا هراتخا ام. وهو .ًاقلطم زاوجلا : يناثلا لوقلا

 نبا هراتخاو ء.«قحلا وهوا : 1۹ /5 ماكحإلا يف يدمآلا لاقو ءرصتخملا ىف

 ٠٠۳/٤ ريرحتلا يف مامهلا نباو «يلحملا حرشب ٤ عماوجلا عمج يف يكبسلا

 =ملسم يف روكشلادبع نباو ۷٤٤۰ص لوصألا دئاوز يف يونسإلاو «ريسيتلا حرشب
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 ۲ 0 ت و ت ا رو ت د صر ر ر 4

 ."""'يلوألاك اهنا ءاَمِهِرْيَغَو ٌيِعِفاَّشلاَو ِكِلاَمَك امم اَبَهْدَم َمرتْلِإ ول

(1) 

(۲) 

 .تومحرلا حتاوف حرشب 4057/7 توبثلا

 تررقت نيذلا ةمئألا رصع نيبو «نيعباتلاو ةباحصلا رصع نيب ليصفتلا :كلاثلا لوقلا

 ٤/ عماسملا فينشت يف يشكرزلا لاق .يناثلا نود لوألا يف زوجي «بهاذملا مهيف

 .ها .«نيمرحلا مامإ ليم هيلإو» : 8

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷١. /۳ رصتخملا نايب .505/4 بجاحلا عفر :رظناو

 لوصألا دئاوز .155١؟ ص لوصولا ةياغ .458 - ۷/۳ ريبحتلاو ريرقتلا . ۲۳

 ."47 7/7 دونبلا رشن 11۹ _- 4 عماسملا فينشت .١٤٤ص

 .2لّرالاك لدب (ىّلوألاك شا: يف

 :لاوقأ هيفف امهريغو يعفاشلاو كلامك ًانيعم ًاهذم مزتلا ول

 هل ًامزال راص بهذملا همازتلاب هنأل ؛رخآ بهذم ىلإ لاقتنالا زوجي ال :لوألا لوقلا

 /؟ ناهربلا يف ينيوجلا مامإلا ركذ دقو .ةنيعم ةثداح مكح يف هبهذم مزتلا ول امك

 وأ «لافقلا بهذم راتخيو «هتعباتم كرتي نأ هل زجي مل يعفاشلا دلقم دلق اذإ هنأ م

 .هريغ وأ «جیرس نبا
 ضعب نع ٥۷٦/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا بهذملا اذه ىكح امك

 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هاكح (زاجعإلا» هباتك يف يليجلا مزج هبو .ةلبانحلا

۰/۹ 

 ‹ ٣۷٤ص ةدوسملا يف ةيميت نبا دجملا هبسن دقو «لاقتنالا هل زوجي : يناثلا لوقلا

 نع ٠۷٤/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو ةلبانحلا روهمج ىلإ ۲

 .نيرثكألا
 يف نوكيو ٠ عوجرلا هلف الإو ءعوجرلا هل نكي مل ةعقاو يف هدلق نإ هنإ :ثلاثلا لوقلا

 ماكحإلا يف يدمآلا هراتخا لصفملا لوقلا اذهو .ًابهذم مزتلي مل يذلا يماعلاك كلذ

 .«نظلا ىلع بلاغلا هنإ» : لاقو ۲٠۳١/٤ ريرحتلا يف مامهلا نبا هحجرو .5584 /5

 .هأ

 مل يتفملا زاوج يتفتسملا عمس اذإو» :"ه4 /؟ ةلدألا عطاوق يف يناعمسلا نبا لاقو

 همزلي هنإ :لاقي نأ زوجيو Ca ؛ًامزال لمعلا ريصيف «همازتلاب الإ هب لمعلا همزلي

 اذهو .هتقيقحو هتحص هسفن يف عقو اذإ همزلي هنإ :ليق دقو «هب لمعلا يف ذخأ اذإ

 .ها .«هجوألا ىلوأ

 اذه دجأ ملو» : هلوق حالصلا نبا نع 507/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لقن دقو

 ( _ "الا عطاوقلا يف) كلذ دعب وه ىكح دقو «۔ يناعمسلا نبا ديري - هريغل

 نم وأ هنم لبقي نأ ¿ نيب هرّيخ «هيف فلتخم وه امب هاتفأ اذإ هنأ نييلوصألا ضعب نع

 .(هريغ
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 ذخألا هيلع نّبعت هاوس دجي مل اذإ هنأ دعاوقلا هيضتقت يذلاو» : حالصلا نبا لاق مث =

 نإف ءدجو نإو .هتحص ىلإ هسفن نوكس الو «همازتلا ىلع كلذ فقوتي الو هايف

 نبتسي مل نإو «لضفألا ديلقت ىلع ءانب همزل قثوألاو ملعألا وه هاتفأ يذلا نأ نابتسا

 .ها .«همزلي مل

 باب يف لوقلا اورثكأ انتمئأ نأ ملعاو» :507 /4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 نيرخأتملا نمو «يرميّصلا مساقلا وبأ يضاقلا فينصتلاب .مهنم بابلا ّصخو ءايتفلا
 نبا ًاضيأ هيف لوقلا نسحأو «ةداجإلا لك داجأو ءحالصلا نب ورمع وبأ خيشلا

 مامإك «يعفاشلا ديلقت ةلأسم بابلا عدوأ نم انتمئأ نمو .؟عطاوقلا» يف يناعمسلا

 هديلقت نأ ىلإ انم نيققحملا ليمو «مهريغو يلازغلاو «يناعمسلا نباو «نيمرحلا

 هبو ءهنع لودعلا يف ىلاعت هللا دنع مهل رذع ال هنأو «ةماعلا فئاوط ىلع بجاو

 رايتخاو قلخلا ثيغم» ب هامسو «كلذ يف هدرفأ فيطل فينصت يف نيمرحلا مامإ حرص

 .ها .««قحلا

 نايب ."۹/۲° رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5"4ص لوصفلا حيقنت حرش :رظناو

 حرش ۳۲١. 370/5 طيحملا رحبلا ٤ عماسملا فينشت ۳۷١. /۳ رصتخملا

 دئاوز .١١٠ص لوصولا ةياغ .58١ص يلعبلا رصتخم .41/4/4 رينملا بكوكلا

 / عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .ه۲۸ص يونسإلل ديهمتلا .448ص لوصألا

 ريرقتلا .5807 /4 ريرحتلا ريسيت .405/7 تومحرلا حتاوف .ينانبلا ةيشاح عم ١

 ٤۹۸/۳. ريبحتلاو

۲۹٦ 
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 ماكحإلا يف يدمآلا مدق كلذلو .دهتجملا وهو .كلذل لهأ وه نم هب موقي حيجرتلا
 ىف ةمادق نباو ءرصتخملا يف انهو ۲۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 4 ٠٠

 داهتجالا باب مهريغو 044/4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نباو «408/7 ةضورلا
 هنأل ؛ ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملا نم نييلوصألا روهمج كلسم وهو «كلذ ىلع

 يف يواضيبلاو ۳۷۹/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا بهذ امنيب ءدهتجملا لمع نم
 نم مهريغو ٠١١/١ طيحملا رحبلا يف يشكرزلاو «جاهبإلا حرشب ۲۲۲/۴ جاهنملا
 هب ىقثولا اهتلصل ؛ةلدألا دعب هضرع ىلإ ةيفنحلا روهمجو «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا
 .عماسملا فينشت حرشب ٤۷۳/۳ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا هيلع ىشم ام وهو
 ىهتنملا .450/4 يدمآلل ماكحإلا .84/8 لوصحملا ۷4١/۲. ناهربلا :رظناو
 ريسيت ٤۳۲/٤. لوسلا ةياهن .۲۲۲/۳ جاهبإلا .154/7 يسخرسلا لوصأ .777ص
 فينشت .644/4 رينملا بكوكلا حرش .١54١ص لوصولا ةياغ ١١١/۳. ريرحتلا
 .؟١4ص لوحفلا داشرإ .41/5 - ٤۷۳/۳ عماسملا

 .هتفك لقثت نيح لام اذإ :نازيملا حجر هنمو «بيلغتلاو لييمتلا وه :ةغللا يف حيجرتلا
 ١/ طيسولا مجعملا .۷۸ص يناجرجلل تافيرعتلا ۲۲٠/١. طيحملا سوماقلا :رظنا

 .ل؟ةص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .۱۲۸ص ءاهقفلا ةغل مجعم ۹٩۹

 .«ةرامألا» لدب «تارامألا» أ : يف

 لعف ىلع دمتعي اهضعبف «هيف نييلوصألا تارابع تددعت حالطصالا يف حيجرتلا
 مئاق فصو وه يذلا ناحجرلا ىنعم رهظي اهضعبو ةلدألا يف رظانلا حجرملا
 .هريغ نم ىوقأ هنم دافتسملا نظلا نوكيف ءهيلإ فاضم وأ «ليلدلاب
 .455صضص لوخنملا .!/11/7 ناهربلا :يف ةفلتخملا حيجرتلا تافيرعت :رظناو
 -نايب .558/4 بجاحلا عفر .450/4 يدمآلل ماكحإلا .۳۷۹ ٩/ يزارلل لوصحملا

۹۷ 
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 .ّنطلا ِءاَمال ؛ّيَنَطَو ٍّيِمْطَق يف الو ءِ يف ضرع َالَو
 Wr ore) و هک هك هلا هع oT كوع | 9 و ىا
 ."”ٍلوَقْعَمَو ٍلوَقْنَم وأ ٬ِنْيَلومعَم وأ  ِنْيِلوُمْنَم : نيَبطلا يف : حيجْرتلاو

 “جراح يِفَو ِلوُلْدَمْلاَو َنْممْلاَو ِدََسلا يف :ُلّوَألا

 چ کو

 /" ةضورلا رصتخم حرش ۳٠۹/۲. رصتخملا ىلع دضعلا» حرش .ا/١/* رصتخملا

 ٤/ ٤۲. لوسلا ةياهن .ل8ص يناجرجلل تافيرعتلا .58١ص يلعبلا رصتخم .5

 ريرحتلا ريسيت .544/9 يسخرسلا لوصأ .551/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 لوحفلا داشرإ .515/4 رينملا بكوكلا حرش ۲٠٤/۲. تومحرلا حتاوف .۳

 .١55١ص

 ماركلا ةباحصلا نأ عطقن انأل ؛تحجر اذإ اهضراعم ىلع ةرامألا ميدقت بجي

 نايب .508/4 بجاحلا عفر :رظناو .اهضعب ىلع راثآلا ضعب اومدق مهنع هللا يضر

 .دعسلا ةيشاح عم ۳٠۹/۲ - ٠١" رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۷۱/۳ رصتخملا

 ىلع ةحجار عبرأ ةداهش نأب ضروع» :#ا/ا# /# رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 .نينثا ىلع ةعبرأ ميدقت بجو ؛ حجارلاب لمعلا بجو ولف «نينثا ةداهش

 .نينثا ةداهش ىلع ةعبرألا ةداهش ميدقت بجي ةمئألا ضعب دنع نإف ؛همازتلاب باجأ

 ىضفأل ؛ةرثكلاب حيجرتلا ربتعا ولف «ةموصخلا عفدل ؛تعرش ةداهشلا نإف ؛قرفلابو

 .ها .«ةرامألا فالخب ءاهعرش نم دوصقملا وه ام فالخ وهو «ةموصخلا ليوطت ىلإ

 ةداهشلا نأ قرفلا هجوو :انؤاملع لاق» :5094 ٤/ بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو

 ينبم اهرمأ نإف ؛ةياورلا فالخب ءاهيف داهتجالا انيفكف ؛مولعم ددعب عرشلا يف ؤة ةرّدقم

 .ها . ةداهتجالا ىلع

 فرح خسانلا عضو دقو .«لوقنم» ىلع «لوقعم» ميدقتب .«لوقنمو لوقعم وأ» أ : يف

 .بيترتلا يف أطخلا ىلإ هنم ةراشإ «لوقعم» ىلع خد

 .ارمأ» ةدايزب . «جراخ رمأ يفو» أ :ةرابع

۲1۸ 



 "”[بنسلاب قلعت روب خيجزلا]
 “[يواّرلا ٍلاَحِب ولع ام

 و

 ةَداَيِزِيَو « ””ٌيِحْرَكْلِل اًنالِخ لا ٍةَرُقِل ؛ "ارا ُةَرْثَك :ُلّوألا

 eens «عَرَوْلاَو ءٍةَطِفْلاِبَو وقتل

 نیک م نم س يلمع نم بحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش «أ «لصألاب سيلو .ءىلمع نم ناونعلا اذه )١(
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 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷٦/۳. رصتخملا نايب 5١١/4. بجاحلا عفر :رظنا

۰ 

 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش «أ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه

 ۳٠١. /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷١. /۳ رصتخملا نايب . 1٠١ /4 بجاحلا عفر :رظنا

 .خسانلا وهس نم رهاظ أطخ وهو .«ةاورلا» لدب «ةياورلا» ش : : يف

 هيلع صن دقو <« .«ءاهقفلا بهذم وهوا 6٥ /۲ ناهربلا يف نيمرحلا مامإ لاق

 ىلع همدقو ابرلا يف تماصلا نب نب ةدابع ثيدحب ذخأ نيح ۲۸۱ص ةلاسرلا یف ىعفاشلا

 وبأو ءرمع نباو «نامثع :ةدابع عم هاور هنأل ؛«ةئيسنلا يف ابرلا امنإ» : ةماسأ ثيدح

 ثيدح نم هيلإ راصي نأ ىلوأ ةسمخ ثيدح ناكو» : لاق ذإ ؛ ةريره وبأو «ديعس

 .هأ .(دحاو

 .رثكألاو «ةعبرألا ةمئألا نع 1۲۸/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هاكحو

 عفر .408/7” ةهزنلا عم ةضورلا ١0"4. ص لوخنملا .۲۹۷/۲ ىفصتسملا :رظناو

 1١". /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷٦/۳. رصتخملا نايب 1٠١/٤. بجاحلا

 49٠. /۳ عماسملا فينشت 1۲۸/٤. رينملا بكوكلا حرش .59١ص يلعبلا رصتخم

 انهو ۲۲۲ص ىهتنملا يف بجاحلا ٌنباو «4/*47 ماكحإلا يف ٌيدمآلا : َعنملا لقنو
 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا ناو "6٠ص ةدوسملا يف ةيميت نبا < ءرصتخملا يف

 ةرثكب حيجرتلا ةحصب اهيف لوقي هللا همحر کل نسحلا 7 نع ةياور كانهو

 يفنحلا يدنمسإلا ركذو .168 / رارسألا فشك يف يراخبلا زيزعلادبع اهركذ «ةاورلا

 ةرثكب حيجرتلا :وه يخركلا نسحلا يبأل ديحولا بهذملا نأ ١٠٤ص رظنلا لذب يف

 ا هنأ ىلإ مهضعب بهذف : : هيف اوفلتخا دقو ةاورلا ةرثك اهنمو» : لاق ثيح «ةاورلا

 هيف رثكألاو دحاولاف ءرتاوتلا ددع نع هولقان طحنا اذإ ربخلا :اولاق «حيجرتلا اهب عقي

 .ءاوس

۱۲4۹ 



(1) 

00 

 eee "ولار ْبصلاَّو مُلِعْلاَو

 يعفاشلاو يخركلا بهذم وهو «حيجرتلا هب عقي هنأ ىلإ لوصألا لهأ ةماع بهذو

 .ها .؛هللا امهمحر

 ُهَلَقّلا هلقن امل افالخ ءروهمجلا بهذم هنيع وه يخركلا بهذم نوكي نأ حجرأ اذلو

 .هريغ نم ةيفنحلا ةمئأ لاوقأب ملعأ يفنجلا يدنمسإلا نأل ؛هنع ا ريغ

 ال هنإ :اولاق انخياشم ةماع» :4"9 ص لوصألا نازيم يف ىفنحلا يدنقرمسلا لاقو
 «كلذل ًاخسان نوكيف ؛ارخأتم ناك لقأ هتاور يذلا ربخلا نأ لمتحي هنأل ؛حجرتي
 نوحجري ال مهنإف ؛انلق ام فلسلا لمع نألو ؛ةاورلا ةرثكب عفتري ال ىنعملا اذهو
 .ها .؛ةاورلا ةرثكب

 يبأو «ةفينح يبأ بهذم وه ىوتفلاو «ةداهشلاو «ةياورلا يف ةرثكلاب حيجرتلا مدعو
 نب لامكلا نكل «ةلزتعملا ضعبو «- ينابيشلا نسحلا ّنب دمحم ادع ام د فسوي

 يف ةرثكلاب حججرُت ةيفنحلا نأ اوركذ مهريغو ميجن نباو ءروكشلادبع نباو «مامهلا
 ىرخأ عضاوم يف ةرثكلاب حجرت الو «لوصألا ةرثكب حيجرتلاك ءعضاوملا ضعب
 ىه ةيعامتجا ةئيه لوصح ىلإ تدأ نإ ةرثكلا نأب ؛كلذ ىف رايعملا اونيبو ءةلدألاك
 ةرثك فالخب «لاقثألا لمح ىف امك «ةرثكلاب تلصح «رثألا يوق دحاو فصو
 | 00 .دحاو مواقملا ذإ ؛ةعراصملا يف امك «تايئزج
 .١١5/؟ تومحرلا حتاوف .48 44 / ريبحتلاو ريرقتلا ١17١. /۳ ريرحتلا ريسيت :رظنا
 .168 /" يراخبلل رارسألا فشك .ه۳/۴ رانملا حرشب رافغلا حتف

 ءةقثلاك ءقدصلا نظ بلغي فصو ىف رخآلا ىلع احجار نييوارلا دحأ نوكي نأ

 نع نايفسو كلام ةياور ةيعفاشلا حجر كلذلو ؛طبضلاو «ملعلاو «عرولاو .«ةنطفلاو
 نم اعم امب اهكتجوزا : لجرلل لاق ب يبنلا نأ دعس نب لهس نع مزاح يبأ
 ل نع مزاح يبأ نع ةدئازو «مزاح يبأ نب زيزعلادبع | هاور ام ىلع .«نآرقلا
 امهنم ملعأ نايفسو ًاكلام نأل ؛«نآرقلا نم كعم امب اَهَكُبْكّْلَم» : هل لاق لكك 7

 .طبضأو قث

 بجاحلا عفر .۲۲۲ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا .454/4 يدمآلل ماكحإلا 7

 لوصألا دئاوز ٠١". /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .*3757/* رصتخملا نايب . 5
 /" عماسملا فينشت .5128/4 رينملا بكوكلا حرش .159١ص يلعبلا رصتخم 4٠. 6ص

 ٠١۳/۳. ريرحتلا ريسيت . 4

 عقاوم نع ظفحتلا هنكمي امهب ملاعلا نأل ؛وحنلاو ةغللاب ًاملاع نييوارلا دحأ نوكي نأ
 نكميوا ١/ 4١5: لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاق .رثكأ هتياورب قوثولا ناكف «للزلا

 يف غلابي الف «هتفرعم ىلع دمتعي ناسللا ىلع فقاولا نأل ؛حوجرم وه لب :لاقي نأ

 .ها .«ظفحلا يف غلابيف ؛ًافئاخ نوكي ناسللاب لهاجلاو ءهرطاخ ىلع ًادامتعا ؛ ظفحلا
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() 

() 
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 آل ٍرْكِذ ىَلَعَو "هين آل ِهِظْفِح ىَلَع ِهِداَمِيْغابَو .''ااًهِدَحَأب ُرَهْش

 2 2 و بچ

 يِف ٍِلْذَع ْنَع اإ ُلِسِؤُي آل هَ َفِرُع ُهّنَأِبَو .“ هَّلَمَع ِهِيَقَئاَوُمِبَو 2“

 4١5/8. يزارلل لوصحملا .٠٤*ص لوخنملا ."45 - ۳۹١/۲ ىفصتسملا :رظنا

 رصتخملا نايب 5١١/4. بجاحلا عفر .؟"ه /# جاهبإلا .458/4 يدمآلل ماكحإلا

 طيحملا رحبلا .478/4 لوسلا ةياهن ٠١". /5 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .

 /۲ دونبلا رشن .8/4*5 رينملا بكوكلا حرش .498/* عماسملا فينشت . 4/5

۸ 

 هنوك نإف ؛اهب هناحجر ملعي مل نإو ىتح ملعلاو ؛عرولاو ءةنطفلاب رهشأ هنأ ديري
 .هناحجرل ؛بلاغلا يف نوكي رهشأ

 حرش .*1/57/ رصتخملا نايب .١5؟/4 بجاحلا عفر .455/4 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 ٠٠٠/۳. عماسملا فينشت ٠١۷/١. طيحملا رحبلا ."١٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا
 .588 /4 رينملا بكوكلا حرش

 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هتخسن» لدب «ةخسنا ش ءأ : يف

 ٠١". /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۷١ /# رصتخملا نايبو «7

 ىلعو «هتخسن ىلع ال .«ءثيدحلل هظفح ىلع .ةياورلا يف رامتعي نييوارلا دحأ نوكي نأ

 لاقو .رّيغتو فعض نم طخلا روتعي هلعل امل ؛هسفن طخ ىلع ال «عامسلل هركذت

 .ها .«لامتحا هيفو» : ٤٠١ /ه لوصحملا يف رخفلا

 ضعب بهذ دقو ءديعب لامتحا وهو :تلق» :۲۴۷ /" جاهبإلا يف يكبسلا نبا لاق

 ذخؤيأ كلام لئس :بهشأ لاق .هتباتك ىلع لوعي نم ةياورب جتحي ال هنأ ىلإ ءاملعلا
 يف دازي نأ فاخأ «هنع ذخؤي ال :لاقف ؟ ثيداحألا حيحص ةقث وهو .ظفحي ال نمم

 «ثيدحلا باحصأ نم ىلوأ وه سيلف ثيدحلا ظفحي مل نم :ميشه نعو .ليللاب هبتك
 .ها .«بتاكم لجس هنأك باتكب مهدحأ ءيجي

 رخفلا ىلع هدر يف يكبسلا نبا ىلع ٠٠۳/۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا ضرتعاو

 «هدنع ةظوفحم ةخسنلا تناك اذإ يوق لامتحالا اذه لب :تلق» : لاق ثيح «يزارلا

 قرطتب ضراعم طخلل ضقنلا قرطت نم هركذ امو .ظفاحلا نمؤي وأ ء«طباض طخب يهو
 .ها .«ةباتكلا نود ظفحلا ىلإ هابتشالاو «نايسنلا

 حجر اذلو ؛لمعي مل رخآلاو «هسفن ةياورب لمع هنأ َمِلُع نييوارلا دحأ نوكي نأ
 هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :لاق هنأ ب يبنلا نع يور ام ةيعفاشلا
 نع رباج نع ةشئاع نع دمحم نب رفعج نع يدعسلا كروغ ثيدح ىلع «٤ةقدص

 كروغ نع هاور فسوي ابأ نإف ؛«رانيد ةمئاس سرف لك يف» : لاق هنأ ةي يبنلا

 .هب لمعلا كرتو «يدعسلا

۲۷۱1 



 َوُهَو َةَنوُمْيَم حكن» : : عار يب ٍةَياَوِرَك َرِشاَبُمْلا دوكَي ْنَأِبَو .'"'َنيِلِسْؤْمْلا

 : 20[ُهنع هللا َىِضَر] سابع نبا ِهَياَوِر ىَلَع ءاَمُهَتْيي َريِفََسلا َناَكَو لالخ

Borما  
 ا ل ع م سر م6 ر ر ق مي عيوش دسم

 : ةْنوُمِيَم ِةَياَوِرَك ءَةَّصِقْلا َبِحاَص َنوكي ْنأِبَو “«ٌماَرَح ّوُهَو َةَنوُمْيَم حكت»

(1) 

 قف

(۳) 

(£) 

 عفر .۲۴۷ ۲۴۳٣/۳ ٠ جاهبإلا .454/54 يدمآلل ماكحإلا .۳۹۸/۲ ىفصتسملا : رظناو

 ."١٠١/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۷١/۳. رصتخملا نايب 5١17/4. بجاحلا

 ريسيت ٠۳١/٤. رينملا بكوكلا حرش .5٠4ص لوصألا دئاوز .159ص يلعبلا رصتخم

 .6501/ عماسملا فينشت ٠٤١. /" ريرحتلا

 «هريغ نعو لدعلا نع لسرُي امهدحأل يوارلا ناكو ءنالسرم ناثيدح دجُو ىتم

 .لدع نع الإ لسري ال هيوار يذلا َحَجَر «لدع نع الإ لسري ال رخآلا يوارلاو

 حرش .*9/77/* رصتخملا نايب .١5؟/5 بجاحلا عفر .455/54 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حرش ٠١۳/۳. ريرحتلا ريسيت .159ص يلعبلا رصتخم ."١٠/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 ٦۳۸/٤. رينملا بكوكلا

 ءالالح اهب ىنبو «ةنوميم جوزت ي هللا لوسر نأ» : هنع هللا يضر عفار يبأ نع

 ..«امهنيب اميف لوسرلا انأ ٌتنكو

 .۱۹۱/۳ (851) ثيدح مرحملا جيوزت ةيهارك باب < ‹«جحلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ

 .ها . (داّمح ريغ هدنسأ ادحأ ملعن الو ‹«نسح ثيدحا : ىسيع وبأ لاقو

 ۳٤۸/١. (59) ثيدح مرحملا حاكن باب «جحلا باتك يف أطوملا يف كلام هجرخأو

 ٠٠٠/۹. فارشألا ةفحت :رظنا .حاكنلا يف ىربكلا ننسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 :ليقو «ميهاربإ :ليقو ءملسأ همسا  رصم طبق نم  يطبقلا عقار وبأ وه :عفار وبأ

 هقتعأف ءب يبنلل هبهوف «بلطملادبع نب سابعلل ىلوم ناك .كلذ ريغ :ليقو ءنانس <

 امو اذخأ دهشو ءاهدهشي ملو ردب لبق عفار وبأ ملسأ «سايعلا همع مالسإب هرشب امل

 لوأ يف هدعب : لیقو «نامثع لتق لبق ةنيدملاب يفوت ‹ لضفو ملع اذ ناكو ءاهدعب

 / ءالبنلا مالعأ ريس ریس "5 ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا .مهنع هللا يضر يلع ةفالخ :

 .۲۳۰/۲ ءامسألا بيذهت .5

 يف امل قفاوملا وهو .ش : نم هتبثأ امو .أ ءلصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 1 ۴۷٤/۳. رصتخملا نايبو 2.51١ /4 بجاحلا عفر

 اهب ىنبو ءٌمِرْحُم وهو ةنوميم ةي يبنلا جوزت» : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 .. "فرس تتامو «لالح وهو

 باتك يفو «4857/6 ءاضقلا ةرمع (4۳) باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 (*0) باب ءحاكنلا باتك يفو ءًأرصتخم مرحملا جيوزت (١؟) باب «ديصلا ءازج

 .!ًاضيأ ًارصتخم ١79/8 مرحملا حاكن

۷۲ 



 ناو ."""”«ِنآلالَخ ُنْحَنَو َمَّلَسَو ِهُْيَلَع هللا ىَّلَص هللا ُلوُسَر يِنَجّوَرَت» م62 NV Fo) ركل <o ر ر 700
 ا

 < ع 0 جر ل همك a7 هم 25 سمس م2 2
 اَهَجَوُر َناَكَو تقع ةريرب نأ» :ةشئاع نع مساقلا ةياورك “قاسم نوک

(£) sese ادْبَع» 

(1) 

00 
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 ثيدح هتبطخ ةيهاركو مرحملا حاكن ميرحت باب ءجحلا باتك يف ملسم هجرخأو
 اا "5

 )۱۸٤٤( ٤۲١/۲. ثيدح جوزتي مرحملا باب «حاکنلا باتك يف دواد وبأ هجرخأو

 )۸٤۳« ثيدح كلذ يف ةصخرلا يف ءاج ام باب «جحلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها .«حيحص نسح ثيدح سابع نبا ثيدح» : ىسيع وبأ لاقو .۱۹۳ ۔ ۱۹۲/۳ 6

 .۱۹۲- ۱۹۱/۰ مرحملل حاكنلا يف ةصخرلا باب «كسانملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 .1"57؟/١ )1١958( ثيدح جوزتي مرحملا باب «حاكنلا باتك يف هجام نبا هجرخأو

 .«فرَسب نالالح نحنو ةي هللا لوسر ينجوزت» : تلاق اهنع هللا يضر ةنوميم نع

 - )۱۸٤٤( ٤١١/۲ ثيدح جوزتي مرحملا باب «كسانملا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 .رصتخملا يف انه بجاحلا نبا اهركذي ملو «هرخا يف «فرسب» ةدايز هيفو .۳

 /۲ )٤۸( ثيدح خلإ ...مرحملا حاكن ميرحت باب «حاكنلا باتك يف ملسم جرخأو

 اهجوزت ةي هللا لوسر نأ» : ثراحلا تنب ةنوميم ينتثدح ءمصألا نب ديزي نع ۲

 .«سابع نبا ةلاخو «يتلاخ تناكو» : لاق .«لالح وهو

 لكك يبنلا جيوزت يف اوفلتخا» :194 - ۱۹۳/۳ عماجلا يف يذمرتلا مامإلا لاق

 رهظو ءًالالخ اهجوزت :مهضعب لاقف ءةكم قيرط يف اهجوزت يب يبنلا نأل ؛ةنوميم
 ةنوميم تتامو «ةكم قيرط يف فِرَسب لالح وهو اهب ىنب مث «مرحم وهو اهجيوزت رمأ
 .ها .«فرسب تنفدو هولك هللا لوسر اهب ىنب ثيح فرسب
 وهو هيي هحاكن يف ةفلتخم ةياورلاف» : 08 /۷ ىربكلا ننسلا يف يقهيبلا مامإلا لاقو

 ذئنيحف («حكني الو مرحملا حكني ال١ : لاق دقو مرحم وهو حكن هنأ حص نإف ؛مرحم

 .ها .(صيصختلا روصتي

 هللا ىَّلَص وللا ُلوُسَر يِنَجَوَرَم» :َةنوُمِيَم ِةَياَوِرَك ةَّضِقْلا َبِحاَص َنوُكَي ْنَأِبَر» : ةرابع
 ١ .أ :نم ةطقاس «ِنَآلْالَح ُنْحْنَو َمَّلَسَو ِهْيَلَع
 عمس :يأ «لوعفم مسا هاَهَفاَشُم» » :517 /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .هأ .«اهافش

 ناكو «تقتع ةريرب نأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نع

 .«ادبع اهجوز
 ۱۱٤۳/۲. (9) ثيدح قتعأ نمل ءالولا امنإ باب «قتعلا باتك يف ملسم هج رخأ

 =اهريخف ءًادبع اهجوز ناكو ءَتَقِتْعَأ ةريرب نأ» : ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع هلو

¥ 



 0 ؛ «اًرُخ َناَك» : هنآ ىَوَر ْنَم ىَلَع

(1) 

 .«اهريخي مل ًارح ناك ولو ءاهسفن تراتخاف ب هللا لوسر

 - )1١١- ۱۳( ۱١٤١/۲ ثيدح قتعأ نمل ءالولا امنإ باب «قتعلا باتك ىف هجرخأ

6 
 .دبع وأ رح تحت يهو قتعُت ةكولمملا يف باب «قالطلا باتك ىف ذواد وبأ هجرخأو

 ثيدح )174( 1۷۲/۲. ١ ١ ْ
 )١١54( ثيدح .جوز اهلو قتعت ةأرملا يف باب ءعاضرلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها .«حيحص نسح ةشئاع ثيدح» : ىسيع وبأ لاقو ١‰. - ؛ها/#

 :رظنا .مساقلا ثيدح نم «ضئارفلاو «قالطلا يف ىربكلا نئسلا يف يئاسنلا هجرخأو

 559/١7. فارشألا ةفحت

 ةنيدملا ءاهقف دحأ «دمحم وبأ «قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا وه : مساقلا

 الإ ملكتي ال ًاتومص «بدألاو هقفلا ىلع ةبظاوملاو «كسنلاو«عرولا ريثك ناك «ةعبسلا

 «ةباحصلا نع ىور «ثيدحلا ريثك ًامامإ ءًاهيقف ًاملاع ةقث ناك" : دعس نبا لاق .ًاليلق

 :ليقو ‹ه ٠٠١ ةنس ةنيدملاو ةكم نيب ديدقب يفوت «ةتسلا بتكلا باحصأ هل ىورو

 .كلذ ريغ

 ةركذت .19/8 دعس نبا تاقبط .ه4ص يزاريشلل ءاهقفلا تاقبط :ىف هتمجرت رظنا

 .187 /؟ ءايلوألا ةيلح 45/١. ظافحلا
 «ثيداحأ اهلو ةيباحص ءاهنع هللا يضر ةشئاع ةالوم «ناوفص تنب ةريرب يه رر

 تراتخاف ي هللا لوسر اهريخف «ىلوم اهجوز ناكو ءاهتقتعأو ةشئاع ةديسلا اهترتش

 .ةيواعم نب ديزي نمز ىلإ تشاع ار
 .۳۹/۷ ةباغلا دسأ .؟44/4 باعيتسالا .587/8 دعس نبا تاقبط :ىف اهتمجرت رظنا

 ./ 4 ةباصإلا

 حيحصلاو» : يوونلا مامإلا لاق «شحج نب دمحأ يبأ ىلوم ثيغم وه :اهجوزو
 «ةشئاع نع حيحصلا يف كلذ تبث «ةريرب قتع لاح ًادبع ناك ًاثيغم نأ :روهشملا

 .ها.«ملسمل ةياور يف كلذ ءاجو ءارح ناك :ليقو

 ىلع يوونلا مامإلا حرش .487 /# باعيتسالا ٠١١. /۳ ةباصإلا :يف هتمجرت رظنا

 ۲٤۳. /© ةباغلا دسأ 5٠ ملسم حيحص

 نيح ًارح ناك ةريرب جوز نأ» : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ديزي نب دوسألا نع
 .«اذكو اذك يل نأو ءهعم نوكأ نأ بحأ ام :تلاقف تريخ اهنأو «تقتعأ

 .1۷۲/۲ (؟17“ه) ثيدح .ًارح ناك :لاق نم باب «قالطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ

 ثيدح جوز اهلو «قتعت ةأرملا يف ءاج ام باب «عاضرلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأو

 .ها.«حيحص نسح ثيدحا : ىسيع وبأ لاقو .407 /# )١1١88(

۲۷4 
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 .5/"15 رح اهجوزو قتعُت ةمألا رايخ باب «قالطلا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 )5١17/4( ١/ ثيدح تقتعأ اذإ ةمألا رايخ باب. «قالطلا باتك يف هجام نبا هجرخأو
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 : ٠١ /۸ ةبئاسلا ثاريم )۲١( باب «ضئارفلا باتك يف «هحيحص يف يراخبلا لاق
 ..«حصأ ادبع هتيأر» : سابع نبا لوقو «عطقنم دوسألا لوق»

 مل :يأ «عطقنم دوسألا لوقو» » ٠١/ 4٠: يرابلا حتف يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 رضح هنأ حص دقو «هآر هنأ هركذ هنأل ؛حصأ سابع نبا لوقو «هيف ةشئاع ركذب هلصي
 لخدي مل دوسألا نإف ءاهدهشي مل نم لوق ىلع هلوق حجرتيف ءاهدهاشو ةصقلا
 .ها . ك هللا لوسر دهع يف ةنيدملا

 ناك ةريرب جوز نأ معز نم باب «حاكنلا باتك يف «ىربكلا ننسلا ىف ف يقهيبلا لاقو

 نم اهلعجف فرح ناكو» ةملكلا هذه نايفس جردأ دقو ۳ ۷ تقتعأ موي ارح

 .ها .«هريغو ةناوع وبأ هلصف امك «هسفن دوسألا لوق وه امنإو «ةشئاع لوق

 ٩ /۸ ةبئاسلا ثاريم )۲١( باب «ضئارفلا باتك ىف يراخبلا هجرخأ ةناوع يبأ ثيدحو
 اهلهأ طرتشاو ءاهقتعتل ؛ةريرب ترتشا اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ دوسألا نع - ٠١.

 نوطرتشي اهلهأ نإو ءاهقتعأل ةريرب تيرتشا ينإ هللا لوسر اي :تلاقف ءاهءالو
 :لاق .«نمئثلا يطعإ» :لاق وأ «قتعأ نمل ءالولا امنإف ءاهيقتعإ» : لاقف او

 تنك ام اذكو اذك تيطعأ ول : تلاقو اهسفن تراتخاف تريخو :لاق .اهتقتعأف اهترتش
 .«ًارح اهجوز ناكو» : دوسألا لاق .هعم

 نع نلمحرلادبع تنب َةّرْمَع وءدهاجمو «ةورعو «مساقلا ىور دقو» :يقهيبلا لاق مث
 .«ادبع ناك هنأ» : اهنع هللا يضر ةشئاع

 فالخب ءاهمرحم هنأو ؛اهافش اهنم عمسف «مساقلا ةمع اهنع هللا يضر ةشئاع نأل
 .518/4 بجاحلا عفر :رظنا .باجح ءارو نم عمسي ءاهنع يبنجأ وه يذلا دوسألا

 .405 ص لوصألا دئاوز 31١/7". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۷۹/۳ رصتخملا نايب
 .541/5 رينملا بكوكلا حرش 8١. 4/79 عماسملا فينشت

 هكراش دقو «هلقن ىلع ىعاودلا رفوتت اميف دحاو درفنا اذإ» : ةلأسم يف هجيرخت قبس

 1 .040 ص «.ریثک قلخ
 .(تحتا لدب جبه ش : يف

 ىتلا تاملكلا ضعب ىلع قيقحتلا ةمدقم يف تهبن دقو .«ىّبل» لدب «اّبَل» ش ءأ : يف
 ١ .مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا نع اهمسر فلتخي

Vo 
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 ."”مالشإلا [أ/۸۸1 / َمّدَقَتُم ؤأ لاک ب هرُقِل ؛ةباَحَصلا ٍرِباَك اکا ْنِم ِهِنْوَكَبَو

 فرعأ نوكيف ؛ِلك ىبنلا سلجم نم ًابلاغ هبرقل ؛ ماركلا ةباحصلا رباكأ نم هنوكبو )١(

 ال «ةباحصلا ءاسؤر : ؛رباكألا» ب دارملاو .هبصنمل انوصو ءًانُدرصت دشأ هنألو ؛هلاحب
 .نسلاب رباكألا

 :امهنم حجارلاو ,ناتياور مهريغ ىلع ةباحصلا رباكأ حيجرت يف دمحأ مامإلا نعو

 رباكأ ةياور ُحَجَرُتو» :547 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق .حيجرتلا

 .ها .«نيتياورلا نم حيحصلا ىلع ءاهريغ ىلع - مهؤاسؤر وهو - ةباحصلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸١. /" رصتخملا نايب 5١68/5. بجاحلا عفر :رظناو

 فينشت .1۹۷ /۳ ةضورلا رصتخم حرش .۷*۳ص ةدوسملا ٠١7557/7. ةدعلا ”

 .547/5 رينملا بكوكلا حرش .408 /# عماسملا
 يف انهو ۲۲۳ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو 2.458 /4 ماكحإلا يف يدمآلا مزج هبو (؟)

 ثحبم يف  يدنهلاو ٠٦٤٤/٤ رينملا بكوكلا حرش يف امك حلفم نباو ءرصتخملا

 /۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا هنع هلقن امك - يوارلا سفن ىلإ عجري امب حيجرتلا
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 ةدايزل ؛نظلا ىلع بلغأ يه ذإ ؛ىلوأ هتياورف» :456 /4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 .ها .«هيف هزرحتو ؛مالسإلا يف هتلاصأ

 : تلق «كلذب حيجرتلا يدمآلا ركذو» : 14٦ /" ةضورلا رصتخم حرش يف يفوطلا لاق

 اهب مدقف «ةالصلا ةمامإ يف اهب مدقُي ةهج اهنألو ؛ةليضفلا يف ناحجرلا قلطم ىلإ رظن

 .ةلادعلاو «ىوقتلاو « ملعلاك «ةياورلا لوبق يف

 يف حجرأو ءاناميإ ٌتبثأ مالسإلا مدقتم نأ :كلذل بسانملا ر دّدؤملا هيجوتلاو :تلق

 يعاودلا رفوت يضتقي كلذو ؛هرجاوزو نآرقلا عراوق يف هركفت ةدايزل ؛عرولاو ىوقتلا

 ةدايز تاراثم نم كلذو ؛اهئادأو اهلمحت يف يرحتلاو ءةياورلا طبضب ةيانعلا ىلع

 ١ .ها .«نظلا

 رمأب حيجرتلا ىلإ عجري اميف بابلا رخاوأ يف  يدنهلاو «ةيعفاشلا روهمج بهذو
 مالسإلا رخأتم نأ ىلإ : ٠٠۹ /" عماسملا فينشت يف يشكرزلا هنع هلقن امك - جراخ

 .نيرمألا رخآ ظفحي هنأل ؛ حجرأ

 تملا :لاقيف لّصفي نأ ىلوألاو» : لاقف ٥ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لّصفو

 امأو .رخأتملا ةياور نع ةرخأتم هتياور نوكت نأ عنتمي مل ىرخأتملا عم ًادوجوم ناك اذإ

 ٌمّدقتم مدقتملا تاياور ا نأ انملع وأ ءرخأتملا مالسإ لبق مّدقتملا تام هنأ انملع اذإ

 .ها .«بلاغلاب قحلي ردانلا نأل ؛ناحجرلاب مكحن : انه اهفءرخأتملا ةياور ىلع

 وبأ يضاقلاو 2595/7 ةضورلا رصتخم حرش يفو ۱۸۸ص لبلبلا يف يفوطلا بهذو

 = اوس امهنأ ىلإ ١١": ص ةدوسملا يف ةيميت نب دجملاو 2٠١4٠ / ةدعلا يف ىلعي

 ك١



 وأ

0) 

(۳) 

(۳) 
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 ةَرثكبو ٠  اعِلاَي اهلمختبو ,("'”ٍِفَكَضْمب سَم َرْيَغ وأ سلا َروُهْشَم

 .رثكألا نع ۱۹۹ص هرصتخم يف يلعبلا هاكحو

 نم ًاعيمج امهنألا :547 /# ةضورلا رصتخم ىلع هحرش يف يفوطلا ههجوو
 يف ال ءةليضفلا يف اناحجر بجوي امنإ هرخأتو مالسإلا مدقتب امهتوافتو «ةباحصلا
 .ها .«اهِفعضو ءاهّتوقو «ةياورلا لوبق

 صتخا امهنم دحاو لك نأب» :44 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا ههجوو
 يوري ال هنأب صتخا :هرخأتمو «مالسإلا يف هتلاصأب صتخا :مالسإلا مدقتمف «ةفصب

 .ها .«ءاوس اناكف ؛نيرمألا رخآ الإ

 ةدعلا .۲۲۳ص ىهتنملا .456/4 يدمآلل ماكحإلا .458/8 يزارلل لوصحملا :رظناو

 /55١. جاهبإلا .188١ص يفوطلل لبلبلا .445/ ةضورلا رصتخم حرش . /*

 .5/١51؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸٠. /۳ رصتخملا نايب 5١198/5. بجاحلا عفر

 بكوكلا حرش .١#4ص لوصولا ةياغ .59١ص يلعبلا رصتخم ."١١ص ةدوسملا

 /" عماسملا فينشت ٠١۸/١. طيحملا رحبلا .154/ ريرحتلا ريسيت .554/5 رينملا
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 يف انهو 2777ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤/ ٠٦١. ماكحإلا يف يدمآلا لوق وهو
 هراتخاو ٦٤۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف امك يلبنحلا نادمح نباو ءرصتخملا

 .6501/ عماسملا فينشت يف يشكرزلا

 /4 بجاحلا عفر يفو «يلحملا حرشب ۳٠٤/۲ عماوجلا عمج يف يكبسلا نبا راتخاو

 .بسنلا ةرهشب حجري ال هنأ 5

 ىلع ةحجار «بسنلا فورعم ةياور» ٤٠١: /© لوصحملا ىف يزارلا رخفلا ةرابعو

 ها .«بسنلا لوهجم ةياور

 همسا سبتلي نم نيربخلا دحأ ٍةاور يف ناك اذإ» :558 /4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 ىلع بلغأ هنأل ؛ىلوأ همسا سبتلي ال يذلاف ءرخآلا فالخب ءءافعضلا ضعب مساب

 .ها .«نظلا

 دنع الإ سابتلالا لصحي الو :تلق» :517/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق
 )١/ لوصحملا يف مامإلا طرش اذلو ؛دحاو خيش يف امهعامتجاو ءامهنامز براقت

 .ها .«زييمتلا بعصي نأ 0١

 .دعسلا ةيشاح عم 1١7/5" رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸٠. /" رصتخملا نايب :رظناو

 .۳۸۷۲ /۸ يفارقلل لوصألا سئافن

 برقأ هعضوم نألو ؛ىبصلا نمز يف لمحي نمم طبضأ غولبلا نمز يف لمحت نم نإ
 ؛«ىّهّنلاو مالحألا اولوأ مكنم ينيليِل» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ةي هللا لوسر ىلإ

 -ناقتإلاو طبضلا يف هلثم ريغصلا نأ ملعي مل ام هلك اذهو .فرعأو هلوقل عمسأ نوكيف
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 ةياور ىلع جحلا دارفإ يف هنع هللا يضر رمع نبا ةياور ةيكلاملا حجر اذلو ؛رثكأ وأ =

 ناك كلام نب سنأو «ًاريبك ناك رمع نبا نأل ؛نرق هنأ هنع هللا يضر كلام نب سنأ
 .سوؤرلا َتاَفّشَكُم نهو ءاسنلا ىلع ُجلوتي اريغص

 دارفإلا نأ ىلع انباحصأ جاجتحا» : 55١ ص لوصولا حاتفم يف يناسملتلا فيرشلا لاق

 .«مرحأ نيح جحلاب درفأ ةي هللا لوسر نأ» : رمع نبا ثيدحب ؛لضفأ جحلاب

 جحلاب يّبَلُي لك هللا لوسر عمس هنأ» : سنأ ثيدحب ضراعم اذه :ةيفنحلا لوقتف
 .(اعيمج ةرمعلاو

 ءًاريغص سنأ ناكو .ًاريبك عادولا ةجح يف ناك رمع نبا نأ :انباحصأ دنع باوجلاو

 ًالجر نأ :هريغو ملسأ ن نب ديز نع تاقثلا ىور دقو .حجرأ رمع نبا ةياور تناكف
 ءىلب :لاق ؟لوألا ماعلا تأت ملأ :لاقف ؟ لك هللا لوسر لهأ ب :لاقف رمع نبا ىتأ

 ىلع لخدي ناك كلام نب سنأ نإ :رمع نبا لاقف .نرق هنأ معزي كلام َنِب ّسنأ َّنكلو

 ءاهباعل ينسمي ةي هللا لوسر ةقان تحت تنك ىنإو ءسوؤرلا تاَفٌّسَكُم نهو ءاسنلا

 .«هيوري امل طبضأو تبثأ هنأل ؛حجرأ ريبكلا ةياور تناك امنإو ءجحلاب يبلي هعمسأ

 .هأ

 ؛كلذ لاق رمع نبا نوكي نأ ٠١ 4/8 ىقنلا رهوجلا ىف ىنامكرتلا نبا دعبتسا دقو

 دنع هرمع ناك ًاسنأ نأل كلذو ؛دحاو ماع ىوس كلام نب سنأ نع ديزي ال وهو

 موي هرمع ناكف ؛تاونس رشع ةدم هتمدخب ماقو «نينس رشع ةنيدملا ىلإ ةي همودق

 ةنسلا يف قدنخلا موي ضرع امل رمع نبا نأ نيح يف ءةنس نيرشع ةي هللا لوسر يفوت
 عمجلا راص تمض اذإف «تاوئس تس يقابلاو «ةنس ةرشع سمخ هرمع ناك ةعبارلا

 ًاسنأ نإ :لاقي نأ دعبي هيلعو ؛ اك هتافو دنع رمع نبا رمع وهو ءةنس نيرشعو ىدحإ

 نم لوأ وه ًاسنأ نأب املع ؛سوؤرلا تافشكم نهو عادولا ةجح ماع نهيلع لخدي ناك

 ىور ًاضيأ رمع نبا نإف هلك كلذ نع ًالضف «نينس عبرأب كلذ لبق كي يبنلا هبجح
 .ًاغلاب ناك كلام نب سنأ نأ ىلع ٠٠١ /# ةيارلا بصن يف يعليزلا لقن دقو .نارقلا

 لوصفلا حيقنت حرش .450/4 يدمآلل ماكحإلا 45١/8. يزارلل لوصحملا :رظناو

 8٠". /" رصتخملا نايب 5١97/4. بجاحلا عفر 545١.  ؟0٠4 /۳ جاهبإلا .457" ص

 58/١" عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."7/١١؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ٠١١۷/١. طيحملا رحبلا .5//5417 ريئملا بكوكلا حرش ١7١. ص يلعبلا رصتخم 5

 بصن .۲۰۸/۲ تومحرلا حتاوف:.1554 / ريرحتلا ريسيت .509/7 عماسملا فينشت

 يناسملتلل لوصولا حاتفم ٠١. 4/8 ينامكرتلا نبال يقنلا رهوجلا ٠٠١. / ةيارلا
 .5؟١نصا

7۸ 



 مُكَحْلاَو ”"”مكُحْلا ىَلَع حيِرّصلابَو "تقوا زأ مهيأ وأ نيم
 . ©9ُزَمَعْلا ىَلَع

 (9[ةَياَوَرلا لاب قّلعتَي اه]

 ُلَسْرُمَو «ٍلَسْرُمْلا ىَلَع ٍدَئْسْمْلاَو دئل ىَلَع ٍرِيوتُمْلاَبَو

 ُر ةرثكلا يف اووتسا نإو «نيكزملا ةرثكب ضعب ىلع ةاورلا ضعب حّجرُيو )١(
 .مهتيقثوأب حجر ةيلدعألا يف اووتسا نإو «مهتيلدعأب

 لوصفلا حيقنت حرش .455/4 يدمآلل ماكحإلا .418/8 يزارلل لوصحملا :رظناو
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 8٠". /۳ رصتخملا نايب 4//5١9. بجاحلا عفر .۲۳٤ص

 ريسيت .407ص لوصألا دئاوز ."54/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ١5"
 .554/54 رينملا بكوكلا حرش ۱١١/۳. ريرحتلا

 امهدحأ ةيكزت نوكت نأب كلذو ؛مكحلا ىلع مدقي هنإف ؛ليدعتلاب نيكزملا حيرصتبو (؟)

 .هتداهشب مكحلاب رخآلا ةيكزتو «لوقلا حيرصب
 حرش 88٠١. /۳ رصتخملا نايب .51/4 بجاحلا عفر .455/4 يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 .۸١٠ص لوصألا دئاوز ."7/١١؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 .هتداهشب امهدحأ ةيكزت نوكت نأب كلذو ؛لمعلاب ةيكزتلا ىلع مَدَقُت مكحلاب ةيكزتلاو )۳)

 .هتياورب لمعلاب رخآلا ةيكزتو
 حرش ۳۸١. /۳ رصتخملا نايب 1۱۷/٤. بجاحلا عفر .555/4 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .۸١٠ص لوصألا دئاوز ١١/7". رصتخملا ىلع دضعلا
 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش «أ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه (5)

 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."81/ رصتخملا نايب 5١7/4. بجاحلا عفر :رظنا
۱ 

 «تاينظلا نيب حيجرتلا يف انه مالكلاو «توبثلا ينظ دنسملاو «توبثلا يعطق رتاوتملا ()
 بجاحلا عفر :رظناو .ينظو يعطق نيب ضراعت ال هنأ ىلإ ةراشإلا تقبس دقف الإو

 ۳٠١/۲. دضعلا حرش ىلع دعسلا ةيشاح . ٤4
 .ءاملعلا ريهامج دنع  لسرملاب جاجتحالاب لوقلا ىلع - لسرملا ىلع دنسملا مدي )0

 رهنلا ءارو ام خياشمو «يفنحلا يدنمسإلاو «يفنحلا يناجرجلاو «نابأ نب ىسيع لاقو
 .نايوتسي :رابجلادبع ىضاقلا لاقو .ىلوأ لسرملا : ةلبانحلا نم باطخلا وبأو «ةيفنحلا
 ةضورلا #/1١7. ةدعلا .455/4 يدمآلل ماكحإلا .477؟/0 يزارلل لوصحملا :رظنا
 -ىواتفلا عومجم ."١٠ص ةدوسملا .591/* ةضورلا رصتخم حرش 45١. /7 ةهزنلا عم

7⁄٩4 



 باتک ىَلَع 6 ه وع او KES م ىف إ۳ الابر و 3 َء ىَلَع ٌيِعِباّتلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 /4 بجاحلا عفر .۷٥٤ص رظنلا لذب .٠1۷ص يلعبلا رصتخم ١١١/١١. ةيميت نبال

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۷٠٠ص لوصألا دئاوز 0 رصتخملا نايب .۷
 1٤6۹. - 554/5 رینملا بكوكلا حرش .۲۰۸/۲ تومحرلا حتاوف 1/۲

 «يباحصلا نع ةياورلا يعباتلا ىلع بلغألا نأل ؛هريغ ىلع يعباتلا لسرم ُمّدَقُيو

 .هلسرم يف قدصلا نظ بلغيف ؛لودع ةباحصلاو

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش 1۱۷/٤. بجاحلا عفر .459/54 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 /4 رينملا بكوكلا حرش .١7١ص يلعبلا رصتخم ."81/#* رصتخملا نايب ١7"

4. 

 تاملكلا ضعب ىلع قيقحتلا ةمدقم ىف تهبن دقو .«ىلعألاب» لدب «العألابو» أ : ىف
 .مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا نع اهمسر فلتخي يتلا
 ىلإ تاقبطلا ددع هلق :هب دارملاو ءامهنم ًادانسإ ىلعألاب َِنْيَدَئْسُمْلا دحأ حجريو
 اذهلو ؛أطخلا نم دعبأ ناك ةاورلا تلق املك هنأل ؛رثكأ ناك ام ىلع حجريف «هاهتنم

 ةياورف «هب نورخافتي اولازي ملف «دنسلا ولع بلط يف ةلحرلا يف ثيدحلا ظافح َبُْغر

 .«ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ رو ًالالب نأ» : سنأ نع ةبالق يبأ نع ءاّدحلا دلاخ
 ةينثت يف ةَروُذَحَم يبأ نع زيريحم نبا نع لوحكم نع لوحألا رماع ةياور نم حجرأ

 .ةماقإلا

 ؛هجولا اذه نم حجار دانسإلا ولعف» 4١6: /ه5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 :وهو ءرخآ هجو نم حوجرم هنكل «(طلغلاو بذكلا لامتحا للقت ةاورلا ةلق نأ :يأ)

 .ها .(اردان هنوك

 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نباو ءريسيتلا ٍحرشب ٠١١/۳ ريرحتلا يف مامهلا نبا لاقو
 ملسم حراش يراصنألا نكل ««ةيفنحلل ًافالخ» : تومحرلا حتاوف حرشب ۲

 .(اندنع روصنملا بهذملا وهو» : دنسلا ولعب حيرت نع لاق توبثلا

 دضعلا حرش 50 يدمآلل ماكحإلا 4١4/8 ٠٠١. يزارلل لوصحملا :رظناو
 يلحملا حرش .517/4 بجاحلا عفر */8١". رصتخملا نايب ١١/7". رصتخملا ىلع
 ريبحتلاو ريرقتلا .1 /۳ ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ةيشاح عم ۳٠٤/۲ عماوجلا عمج ىلع

 .¥/۲ توم لا حتاوف . ۳

 دعبأ هنأل ؛نيثدحملا نيب فورعم باتك ىلإ وزعملا ربخلا ىلع دنسملا ربخلا حجريو

 نأل ؛باتك نودب روهشملا ربخلا ىلع ًاضيأ دنسملا مدقيو .فيحصتلاو ليدبتلا نع
 ريغ روهشم برف «كلذك نوكي ال دق روهشملاو «لدعلا نع لدعلا هيوري دنسملا

 =بجاحلا عفر ."١1/؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4590/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

١ 



 ٌيِراَحُبْلا لثمبو "”روُهْشَمْلا ىلع ُتاَتَكْلاَو "روُهشَمْلا ىَلَعَو ِفوُرْعَم

 of (COD) 1 هو
 enue nnnononnesnsann ¢ وریع ىلع مِلْسُمَو

00 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 /4 رينملا بكوكلا حرش .509ص لوصألا دئاوز .۳۸۱/۳ رصتخملا نایب ب 5

6 
 .أ :نم ةطقاس .(ٍِروُهْشَمْلا ىَلَع ُباَتِكْلاَو» : ةرابع
 عنمت ةداعلا نأل ؛دنسم ريغ روهشم ىلع فورعم دنسم ثدحم باتكب ام حجريو

 .فورعملا باتكلا ىف رييغتلا
 عفر 51١/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .458 - 451/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 بكوكلا حرش .4 9٠ص لوصألا دئاوز ۳۸١/۳. رصتخملا نايب .518/5 بجاحلا

 56٠. /5 رينملا

 حرش يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .«هريغ» لدب «امهريغ» ش «لصألا : يف

 ٠۷١. /۳ رصتخملا نايبو ٦١/٤ بجاحلا عفرو 21١7/5 رصتخملا ىلع دضعلا

 الو ةحصب فرعي مل ام ىلع ملسمو يراخبلاك ةحصلاب فرع يذلا باتكلا حجريو
 يلحملا لالجلا نإ لب «نييلوصألا نم ريثك لوق اذهو .اهوحنو دواد يبأ ننسك مقس

 يف حيحصلا نم ىوقأ نيحيحصلا يف ام نأ ركذ "55/7 عماوجلا عمجل هحرش يف

 .لوبقلاب امهل ةمألا يقلتل ؛امهطرش ىلع ناك نإو امهريغ
 ؛نآرقلا دعب بتكلا حصأ امهنألا :581 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو
 «حالصلا نباو «نيدلا يقت خيشلا لاق ىتح ءلوبقلاب امهيقلت ىلع ةمألا قافتال

 .ها .«هتحصب عوطقم امهيف ام نإ :قاحسإ وبأ ذاتسألاو

 ىلع ناك نإو ءامهريغ يف حيحصلا نم ىوقأ نيحيحصلا يف ام نوك نإ :تلق

 ال ءانتمو ادنس ثيدحلا ةحصب ةربعلا ذإ ؛باوصلل ةبناجمو ةفزاجم هيف لوق امهطرش
 نأ حصي ال امهطرش ىلع ناك نأب ؛نيحيحصلا لاجر هلاجر ٌتيدحو «هدوجو ناكمب

 ضتري مل مامهلا نب لامكلا نإف كلذلو ؛نيحيحصلا يف ام ىلإ ةبسنلاب احوجرم نوكي

 ىلع ناك نإو ءامهيلإ ةبسنلاب حوجرم نيحيحصلا ريغ يف ام نأب نيلئاقلا لوق
 ام ىلع نيحيحصلا يف ام نوكو» : ريسيتلا حرشب ٠١١/۳ ريرحتلا يف لاقو ءامهطرش

 لثمو .«ٌمُكَحَت جرخملا ةمامإ دعب امهطرش هيف ققحت وأ ءامهريغ يف امهلاجرب يور
 افصاو «تومحرلا حتاوف حرشب ٠١4/7 توبثلا ملسم يف روكشلادبع نبا لاق كلذ

 .مكحتلاب لوقلا اذه

 ثيح كلذ ريرقت ىلإ ۲٠/١ ملسم حيحص ىلع هحرش يف يوونلا مامإلا امهقبس دقو
 ملسمو يراخبلا نيب قرف الو ءررقت ام ىلع نظلا ديفت امنإ داحالاو ءداحا اهنإف» : لاق

 قفتم اذهو ءامهيف امب لمعلا بوجو اندافأ امنإ لوبقلاب ةمألا يقلتو «كلذ يف امهريغو
 =ديفت الو ءاهديناسأ تحص اذإ اهب لمعلا بجي امهريغ يف يتلا داحآلا رابخأ نإف «هيلع

۲۸۱1 



 نم مم همام م ماقام هي اة ماهم هي هم اهم مم اةاعماو ¢ “ف ِفَلَتْحُم ىَلَع قاما ُدَئْسْمْلاَو
 رص

 ام نوك يف بتكلا نم امهريغو ناحيحصلا قرتفي امنإو ءناحيحصلا اذكف «نظلا الإ =

 امهريغ يف ناك امو .ًاقلطم هب لمعلا بجي لب «هيف رظنلا ىلإ جاتحي ال ًاحيحص امهيف
 ىلع ةمألا عامتجا نم مزلي الو «حيحصلا طورش هيف دجوتو ءرظني ىتح هب لمعي ال

 .ها . كي يبنلا مالك هنأب عوطقم هنأ ىلع مهعامجإ امهيف امب لمعلا

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸١/۳١. رصتخملا نايب .518/5 بجاحلا عفر :رظناو

 يلحملا حرش 70/7١". ال4 ١4/ ةيميت نبال ىواتفلا عومجم ٠١". ص ةدوسملا ١

 حتاوف 4٠. /” ريبحتلاو ريرقتلا .157/7 ريرحتلا ريسيت 5.55 عماوجلا عمج ىلع

 ١/ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش 58١/54. رينملا بكوكلا حرش .5094/7 تومحرلا

 حالصلا نبا ةمدقم حرش حاضيإلاو دييقتلا .۲۸ص حالصلا نبال ثيدحلا مولع ٠.
 ١١١. - ١١١ص رجح نبا ظفاحلل حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا .۲۹ ۔ ۲۸ص يقارعلل

 .٠٠٠ص ينامألا رفظ ۲۷٦/١. يشكرزلل حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكتلا .

 هبزدري نب ةريغملا نب ميهاربإ نب ليعامسإ نب دمحم هللادبع وبأ وه :يراخبلا
 لاوش يف دلو ءحيحصلا عماجلا بحاص ءظفاحلا مامإلا ءءالولاب يفعجلا «يراخبلا

 «ناسارخب عمسو «ءراصمألا يثدحم رثكأ ىلإ ثيدحلا بلط يف لحرو ءه8484١ ةنس

 اوفرتعاو ءاهلهأ هيلإ عمتجا دادغب مدق املو .رصمو «ماشلاو «زاجحلاو «قارعلاو
 خيش فلأ نع ٌتبتك» : هسفن نع لاق .ةياردلاو ةياورلا ملع يف هدرفتب اودهشو «هلضفب

 .«هدانسإ ركذأ الإ ثيدح يدنع ام ءرثكأو فالآ ةرشع مهنم دحاو لك نع ءرثكأو

 .188/4 نايعألا تايفو .4/؟ دادغب خيرات :يف هتمجرت رظنا .ه965 ةنس يفوت
 مامإلا 40١. - ۳۹۱/۱۲ ةيفاو ةمجرت ءالبنلا مالعأ ريس .588/؟ ظافحلا ةركذت

 .؟"ص مشاه" ديجملادبع نيسحلا روتكدلل اهيقفو اثدحم يراخبلا

 دحأ ء«يروباسينلا يريشقلا ءدرو نب جاجحلا نب ملسم ظفاحلا مامإلا وه :ملسم
 ءرصمو نيمرحلاو قارعلاب عمسو ه 7٠١54 ةنس دلو .نيثدحملا مالعأو ظافحلا ةمئألا

 هنع لاقو ..«ةعومسم ثيدح فلأ ةئامثالث نم دنسملا اذه ٌتفنص» : هسفن نع لاق

 ام «ملعلا ةيعوأو سانلا ءاملع نم ملسم ناك» : ءارفلا باهولادبع نب دمحم هخيش
 ريس .195/8 نايعألا تايفو :ىف هتمجرت رظنا .ه۱٣۲ ةنس ىفوت .«ًاريخ الإ هتملع
 175/٠١. بيذهتلا بيذهت .ء۸۸/۲ ظافحلا ةركذت .0580  هدال/1؟ ءالبنلا مالعأ

 يف وأ هعفر يف فلتخملا ثيدحلا ىلع ٌحّجرم هلصو وأ ءهعفر ىلع قفتملا ثيدخلاو )١(

 لوصفلا ماكحإ يف يجابلا مامإلا لاق .هيف فلتخملا ىلع ةيزم هيلع قفتملل نأل ؛هلصو
 نأ رمع نبا نع عفان نع كلام نع فسوي نب هللادبع ىور ام لثم كلذو» ةفسللنف

 َمْوُقف «دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف «دبع يف هل ًاكرش قتعأ نم» : لاق كك هللا لوسر

 =هنم قتع دقف الإو ءدبعلا هيلع قتعو .مهصصح هؤاكرش يطعأف ءلدعلا ةميق هيلع دبعلا

A۲ 



 ls (OD) م ن 7 ل ٍةءاَرِقبَو

(00 

00 

(۳) 

 كنف

(6) 

0) 

 (”[ّيوزملا لاخب قلتي اه]

 ns ىَلَع ٍروُضُحْلا َعَم ِهِتوُك بو 2" ٍلمَتْحُم ىَلَع عاَمّسلابو

 ىعستسُيا : ةفوكلا لهأ لاقو .ةبقع نب ىسومو ءرمع نب هللاديبع هاور اذكه .«قتع ام
 : لاق يك يبنلا نع ةريره يبأ نع كين نب ريشب نع سنأ نب رضنلا هاور امل ؛دبعلا
 كولمملا َمْوَق 3 لام هل نكي مل ناو هلام نم هصالخ هيلعف كولمم يف هل ًاصقش قتعأ نم

 امهو اهو ةبعش ثيدحلا اذه ىور دقو .«(هيلع قوقشم م ريف يعستسي مث لدع امی

 ءءاعستسالا ايوري ملو < «رضنلا نع ةداتق نع ىور يذلا ةبورع يبأ نب ديعس نم ظفحأ

 لوق نم دحأ هيف لقي مل هنأل ؛رمع نبا ثيدح انمّدقف «ةداتق لوق هنأ مامه ركذو

 .ها .««هلوق نم ءاعستسالا ركذ نإ» : ةداتق ربخ ىف ليقو .يوارلا

 .458/4 يدمآلل ماكحإلا 45١/8. يزارلل لوصحملا .545/7 ىفصتسملا :رظناو
 لوصفلا حيقنت حرش .59477/* ةضورلا رصتخم حرش 45٠0. /۲ ةهزنلا عم ةضورلا

 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸۲/۳ رصتخملا نايب 1۱۹/٤. بجاحلا عفر .477ص

 .581 /4 رينملا بكوكلا حرش .١17ص يلعبلا رصتخم ٠١". ص ةدوسملا ١7"

 ؛خيشلا ىلع مهتءارق نم ىلوأ نيرضاحلا ىلع خيشلا ةءارق نإف ؛خيشلا ةءارقب حجريو

 .هيلع مهتءارق دنع خيشلا لوهذ ناكمإل

 .۳۸۲ /۳ رصتخملا نايب 1۱۹/٤. بجاحلا عفر .458/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 .١٠4ص لوصألا دئاوز ١١/7". رصتخملا ىلع دضعلا .حرش
 ةءارقبو» : هلوق نيب اهعضوم .(هعفر ىلع قفتا هنوكيو» يهو «ةدئاز ةرابع أ : يف

 ضرعتي ملو «ةدايزلا هذه نم ةيلاخ خسنلا يقابو .«فلتخم ريغ هنوكبو (...) خيشلا

 .ةجردم اهنأ ىلع لدي امم ؛مهحورش يف نوحراشلا اهل
 ىلإ ماللا رسكب هِفِلَتَخُم ريغ هنوكبو»» 57١: /4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 ...فلتخاو هيوار ظفل برطضا ام ىلع حجار هتاور ظفل فلتخي مل يذلا ثيدحلا
 ها .«ةياور ىلع فلتخم ريغ ىلإ ماللا حتفب هِفَلَتْخُم ريغ» : أرقي نأ لمتحيو
 امو .«فلتخم ريغ» لذب 1۱۹/٤ بجاحلا عفر يف امك هيف فلتخم ريغ» ش «أ : يف

 ۳١١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 1/8 /۳ رصتخملا نايب يف امل قفاوملا وه هتبثأ

 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش «أ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه

 51١. /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸۲ /۳ رصتخملا نايب 57١/54. بجاحلا عفر :رظنا

 .هعامس مدعو هعامس لمتحا ام ىلع ةي هنم عمُس ثيدح ْمّدَقُي

A۳ 



(Duroc?ف >  
 ام ىَلَع هيف ةعص رویت ¢ ةبيحلا

 ر ر يا هه رسا

 . “واحلا يف رخآلا ىَلَع "”ىَوْلَبْلا هب ّمُعَت آل اَمِبَو

 “(4نَع َيِورَمْلا لاح ْقَلَعَتي اَمآ

 رخآلا ىَلَع “وتار ٌراَكْنِإ تبي مل امو

 ١/ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸۲/۴ رصتخملا نايب 51١/4. بجاحلا عفر :رظنا =
 .581 /4 رينملا بكوكلا حرش ١".

 هب عمسو «هتبیغ يف ىرج امع هتوكس ىلع هسلجم يف ىرج امع خو هتوكسب حجريو )١(
 يف ىرج ام رطخ نم مثآو كأ هتبيغ يف ىرج ام ٌرطخ ناك اذإ الإ مهللا زن ملو
 .ىلوأ نوكي هنإف ءدعبأ هرطخ ةدشل ؛هنع ةلفغلا نوكت ثيحب ؛هسلجم

 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."87 /* رصتخملا نايب .577/5 بجاحلا عفر :رظنا
 /؟ تومحرلا حتاوف .150/ ريرحتلا ريسيت .508/4 رينملا بكوكلا حرش ١.
 م

 ةغيص ىلع لمتشملا ثيدحلا مدقي ىتح «ىنعملاب ةياورلا ىلع ظفللاب ةياورلا ُمدَقُو (0)
 .ىنعملاب يورم هلك ام ىلع اهظفلب ةيورم ةدحاو

 .۳۸۲ /۳ رصتخملا نايب .557/5 بجاحلا عفر .47؟/8 يزارلل لوصحملا :رظنا
 .دعسلا ةيشاح عم ١١/7" رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 تاملكلا ضعب ىلع قيقحتلا ةمدقم ىف تهبن دقو .«ىولبلا» لدب «اولبلا» ش : ىف (۳)

 .مويلا ةفورعملا ةيئالمإلا دعاوقلا نع اهمسر فلتخي يتلا
 ؛ىولبلا هب معت ثيدحب رخا درفناو ء«ىولبلا هب معت ال ثيدحب درفنا اذإ دحاولا نإ (4)

 نأل ؛ىولبلا هب معت ام ىلع مدقي ىولبلا هب معت ال ام نإف ؛هضقن ىلع يعاودلا رفوتل

 ام لقنب دحاولا درفت نال ؛ىولبلا هب معت امم بذكلا نم دعبأ ىولبلا هب معت مل ام

 .بذكلا مهوي هلقن ىلع يعاودلا رفوتت

 .5175/4 بجاحلا عفر .٥٤٤ص لوصفلا حيقنت حرش .459/4 ماكحإلا :رظنا
 لوصألا دئاوز ١١/95". رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."87/# رصتخملا نايب
 تومحرلا حتاوف /15١. ريرحتلا ريسيت ٠٥۷/٤. رينملا بكوكلا حرش .١١4ص
۲/. 

 ۳٠۲. /۲ دضعلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ «لصألاب سیلو «يلمع نم ناونعلا اذه (5)
 نايب ىف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .«هتاورل» لدب «ةياورل» ش :ىفو ««هتياورل» أ : ىف (5)

 ۳٠۲/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۴۷١/۳ رصتخملا
 =اذإ اميف اذهو ءركني مل ام ىلإ ةبسنلاب حوجرم هيف عرفلا ةياور لصألا ركنأ ام :يأ (۷)

 م5



(1) 

(۲) 

(۳) 

(£) 

 اَلا ىلإ دوعن ٍرومأِب خجل
 «حيجصلا ىَلَع ىَلَع ٍةَحاَبِإلا ىَلَع ُدَمَألاَو ر رمآلا ىلع ُيْهّنلا :ُنْمَمْلا

 رانيد نب ورمع هنع هب ثّدح امدبعم يبأ راكنإ :لثم .هراكنإ ىلع مّكصو لصألا ركنأ
 ةي هللا لوسر ةالص ءاضقنا فرعي ناك هنأ :امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح نم

 ۰ .ريبكتلاب
 دقو «ةيحوجر رهظت الف «نايسنلا ىلع هسفن يف هكش رمأ لمحو ءممصي مل اذإ امأ

 امك «ينع نالف ينثدح :مهدحاو لوقيف «مهنع ىور نمع كلذ دعب نوثدحي "

 .دهاشلا عم نيميلاب ءاضقلا ثيدح يف «حلاص يبأ نب ب ليهس» ب

 اي يبنلا نأ :ينع ينبا ينثدح» "لاق هنع هلا نسق كلام نب نأ ايس هقيس دقو

 ..«هريغ نم متاخلا صف لعجي نأ ىهن

 ةيشاح عم ۳٠١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 57١/4. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .017 /* عماسملا فينشت .۳۸۳ /۳ رصتخملا نايب .577؟/4 بجاحلا عفر .دعسلا

 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ «لصألاب سيلو يلمع نم ناونعلا اذه

 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ."885 /* رصتخملا نايب .4/*57 بجاحلا عفر :رظنا

1 

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«ىلع» لدب «نع» أ : يف

 مامتهالاو «ةحلصملا بلجل رمألاو «ةدسفملا عفدل يهنلا نأل ؛رمألا ىلع يهنلا حجري

 .ةحلصملا لوصحب مامتهالا نم دشأ ةدسفملا عفدب

 ٠٠٠/۳ جاهنملا يف يواضيبلاو 0494/5 لوصحملا يف يزارلا رخفلا حجرو

 «كرتلاب ميرحتلا فالخب لقعلاب هنأل ؛طايتحالا رذعتل ؛يواستلا جاهبإلا حرشب

 : لاقو ءروصنم وبأ ذاتسألا مزج هبو .باقعلا يف عقوي امهالكف ؛باجيإلا فالخب

 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا هنع هاكح .«ليلدب الإ رخآلا ىلع امهدحأ مدقي ال»

 . لكك

 عفر ۲٠٠/۳. جاهبإلا ٤۷۰/٤. يدمآلل ماكحإلا .94/8*4 يزارلل لوصحملا :رظناو

 عم ۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸٤/۳. رصتخملا نايب .5؟* /4 بجاحلا

 عماسملا فينشت ٠۹/٤. رينملا بكوكلا حرش .50/4 لوسلا ةياهن .دعسلا ةيشاح

 ۲۹٤/۲. دونبلا رشن .هالال/*

 ؛«حيحصلا ىلع ةحابإلا ىلع رمألاو»» : 1۲۳ /4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 «ةريثك رمألا لماحمو ءدحّتم هلولدم نأل ؛ةحابإلا هلولدم ام حجري :ليقو .طايتحالل
 ام ىلع حجار يهن هلولدم ام نأ هرهاظو .فقنصملا طخب اذك .يهنلا ىلع ةحابإلاو

 .ها .«ةحابإ هلولدم

۲۸٥ 



 ees ("ةحابإلا ىلع “[ولنوب] ْنَهَّنلاَو

 ىلع عرشلا مالك لمح هيف نألو ءطوحأ هنأل ؛حيبم هيف ربخ ىلع رمأ هيف ربخ حجريو =
 .هيف فيلكت ال حابملا نإف ؛يفيلكتلا مكحلا

 نادمح نباو «يدنهلاو ٤ ماكحإلا يف يدمآلا هحجرو .ىلوأ حيبملا :ليقو

 هيف حيبملا حيجرتو «ةيلكلاب حيبملا ليطعت هنم مزل رمألا حجر ول هنأل ؛ةلبانحلا نم
 .ليطعتلا نم ىلوأ ليوأتلاو .هرهاظ نع هفرصب رمألا ليوأت

 حرش ۳۸٤/۳. رصتخملا نايب .57/4 بجاحلا عفر 47٠/4. يدمآلل ماكحإلا :رظنا
 حرش .١7١ص يلعبلا رصتخم .دعسلا ةيشاح عم ۳٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا
 .584/5 رينملا بكوكلا حرش .ينانبلا ةيشاح عم ۳۹۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا

 ۲۹٤/۲. دونبلا رشن ."55ص لوحفلا داشرإ :8178/* عماسملا فينشت

 أ : نم ةطقاس «هلثمب» ةظفل )١(

 ٠١/۲". رصتخملا ىلع دضعلا حرش يف امك «يهنلا ىلغ ةحابإلاو» ش .لصألا :يف (0

 /" رصتخملا نايبو .57/4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وهو .أ : نم هتبثأ امو

 ش هلو

 ديري  هلوق» » :#١١؟ /۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا ققحملا لاق
 ىلع ةحابإلاو ةمالعلا حراشلا ةخسن يف عقو هنأك .«ةحابإلل وه ام ثلاثلا :- دضعلا

 ىلع حجرملا رمألا ىلع هحجرتل ؛يهنلا ىلع يهنلا حيجرت مزلتسي هنأب ضرتعاف يهنلا
 «حيجرتلا تاهج فالتخا دنع لاحمب سيل هنأب باجأو «يهنلا ىلع ةحجرملا ةحابإلا

 ؛«ةحابإلا ىلع هلثمب يهنلاو» : خسنلا هيلع يذلا حيحصلا لب «هيف ام ىفخي الو
 نيهجوب ققحملا هدزو «ةحابإلا ىلع حجري يهنلا نأ :وه نوحراشلا همهف ام هرهاظو
 هنأ :امهيناثو «ةحابإلا ىلع حجرملا رمألا ىلع يهنلا حيجرت نم مولعم هنإ :امهدحأ
 ىلع رمألا حيجرت ىلع لد ام نأ وهو ءًارهاظ ناك املو .هلثمب ظفلل ذئنيح ىنعم ال
 ريغ ليلدلا اذه نأب هعفد ءاهيلع يهنلا حيجرت ىلع لاد .طايتحالا وهو «ةحابإلا

 دعبأ داعبتسالا اذه نأب ريبخ تنأو ءادج ديعب هلثمب هيلإ ةراشإلاف ءنتملا يف روكذم
 ًاضيأ لوألا هجولا عفدني هبو «ىصحي نأ نم رثكأ باتكلا اذه يف هلثم نأل ؛ادج هنم
 ىلع هحجرت ىلع اينبم سيل ةحابإلا ىلع يهنلا حجرت نأ ىلإ ةراشإ هنأل ؛درلا نم

 احجرم يهنلا نكي مل ول ىتح «هنيعب هيف مئاق ليلدلا لب «ةحابإلا ىلع حجرملا رمألا
 فالتخا ىلإ ةراشإ نع ًاضيأ ولخي الو «هلاحب ةحابإلا ىلع هحيجرت ناكل ءرمألا ىلع
 يهنلا ىلع مدقم حيبملا» : 497١/5( ماكحإلا يف) يدمآلا لاق اذلو ؛رمألا يف امك هيف
 تافيلكتلاو «ةديعبلا تاليوأتلا نمف حراشلا :هيلإ بهذ ام امأو .«رمألا يف فرع ام ىلع

 جتحي ملو ‹ حيجرتلا ماقم يف دحأ اهركذي ملو ‹فنصملا لابب رطخت مل يتلا ةدرابلا

 -قوشتلاو .عابتالا نع عفرتلا ىوس ًاثعاب هيلع ىرأ الو ءماكحألا طابنتسا يف طق هيلإ

۱۲۸٩ 



 نأل ؛ةهج هل رهظت الف كلذ عمو «ةرم فلأ هدعبتسا امم دعبأ وهف الإو «عادتبالا ىلإ =

 هل لمعتسي ال يذلا حيبملا ىلع حجري ميرحتلل لمعتسي دق يذلا حيبملا نأ :هلصاح

 ال امم نيحابملا نيب ضراعتلا نكل «ةحابإلا ىلع يهنلا حيجرت ىلع هانبمو ءالصأ
 .ها .«روصتي

 ءهمسا ىلإ ةراشإ ريغ نم دضعلا ىلع 557/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا در دقو

 .«اهل لصاح ال تافّسعت ريغ هيف امف ءانه نيحراشلا مالكب لفحي الف» : لاق ثيح

 .ها

 ثيح 577/4 بجاحلا عفر يف بجاحلا نبا خيشلا ىلع يكبسلا نبا لماحت دقو

 ««ةحابإلا ىلع رمألاو ءرمألا ىلع يهنلا» : انه هلوق نم مولعم يهنلا ميدقت مث» : لاق

 «يهنلا ىلع ةحابإلاو» : هدعب هلوقف «ةحابإلا ىلع مدقم يهنلا نأ يف حيرص هنإف

 دقو .اهل لصاح ال تافسعتلا ريغ هيف امف ءانه نيحراشلا مالكب لفحي الف «هضقاني
 بجي ام لبقيو «هدر بجي ام نيفنصملا مالك نم دري نأ باوصلا نإ :ةرم ريغ انلق

 .هلوبق

 «ليختلا هعنمو «مهولا ةفاطلب لماحملا دعبأ ىلع لمحلاو .لّيختلاو فيلكتلا امأف
 هاضري الو «لوقعلا هركنتست ءىش اندنع وهف «لولدملا نود كلذ ىف بعصلا بوكرو

 لكو «ةيمحلاب ةزعلا هتذخأو «ةّئيصعلا ُهْنَكَلَم نم الإ هب لفحي الو .ةّئبأ سفن وذ هسفنل
 .ها .«موصعمب سيل بجاحلا نباو لكك ربقلا بحاص الإ كرتيو هلوق نم ذخؤي دحأ

 انملع دعب هل رربم ال بجاحلا نبا خيشلا ىلع يكبسلا نبا نم لماحتلا اذه نإ :ٌتلق
 دعسلا ققحملا هدكأ ام اذهو .ميرحتلا ىلع يهنلا مدقت يتلا يه ةحيحصلا ةخسنلا نأ

 هيلع يذلا حيحصلا لب» : لاق ثيح ۳١۱۲/۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا

 .ها .« «ةحابإلا ىلع هلثمب يهنلاو» : خسنلا

 ةحابإلا رخآلاو ءرظحلا ىضتقي امهدحأ ناربخ ضراعت اذإ اميف ءاملعلا فلتخا دقو

 ١ :لاوقأ ىلع

 .نييلوصألا روهمج لاق هبو .طايتحالل ؛ةحابإلا ىلع رظحلا ربخ مدقي :لوألا لوقلا

 وه يذلا جرحلا يفن مزلتست اهنأل ؛رظحلا ىلع ةحابإلل يضتقملا حجري : يناثلا لوقلا

 .لصألا

 نع هفرعأ ال ةحابإلا ميدقتب لوقلاو» :57* /5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 .ها .ادحأ

 يضاقلل هبسني ١7١/56 طيحملا رحبلا يف يشكرزلا مامإلا ٌتدجو يننأ الإ

 /؟ تومحرلا حتاوف يف يراصنألا هبسنو .«صخلملا» يف يكلاملا باهولادبع

 =بكوكلا حرش يف راجنلا نبا هبسنو «يبرع نب نيدلا يحم ربكألا خيشلل ٠
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(۳) 

 ىلإ ٤۷١/٤ ماكحإلا يف يدمآلا راشأ دقو ءعمجو نادمح نبال 580/4 رينملا

 1 .هب لوقلا
 قدص نايعرش نامكح امهنأل ؛رخآلا ىلع امهدحأ مدقي الف ءنايوتسب :ثلاثلا لوقلا
 ٠٤٤۸/١ صيخلتلا يف ينالقابلا يضاقلا لاق هبو. ةدحاو ةريتو ىلع امهيف يوارلا

 نع ٤۳۹/٩ لوصحملا يف يزارلا رخفلا هاكحو ۳۹۸/۲ ىفصتسملا يف ىلازغلاو
 نع هلقنو ۷11/١« لوصفلا ماكحإ يف يجابلا هححصو .نابأ نب ىسيعو «مشاه يبأ
 .رفعج يبأ يضاقلا هخيش

 /۲ ىفصتسملا ."*۲/۲ دمتعملا .458/7 صيخلتلا :ىف ليصفتلاب ةلأسملا رظناو
 ماكحإلا ٤۳۹/۰. يزارلل لوصحملا 71١/5. لوصفلا ماكحإ ."6ص عمللا ۸
 ٠٠١/۳. جاهبإلا . 4١1 8ص لوصفلا حيقنت حرش ۱۰٤۱/۳. ةدعلا .471/4 يدمآلل
 ."16 /7 دضعلا ىلع رصتخملا حرش ۳۸١. /" رصتخملا نايب .577/4 بجاحلا عفر
 ةيشاح عم ۳۷٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .705/؟ تومحرلا حتاوف

 /4 رينملا بكوكلا حرش .ه۲۹/۳ عماسملا فينشت 17١/5. طيحملا رحبلا .ينانبلا
۰ 

 نيب كرتشملا ىلع نيينعم نيب كرتشملاك ءًالامتحا رثكألا ىلع ًالامتحا لقألا حجريو
 .ناعم ةثالث
 بجاحلا عفر ٠١/۲". رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۷١/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .78 /" ريبحتلاو ريرقتلا . ٠١۹۷/۳ ريرحتلا ريسيت .”88/* رصتخملا نایب 5

 .؟45ص لوحفلا داشرإ

 زاجملاف كارتشالاو زاجملا نيب ظفللا راد اذإ» : ةلأسم ءزاجملا ثحب يف مدقت امك

 .١75ص «.برقأ

 .رهشألا ريغ ىلع فرعلا وأ «عرشلا وأ ءةغللا يف اقلطم رهشألا حجريو

 حيجرتلا لوانتيل ؛«اقلطم» : لاق امنإو» ۳۸١: /" رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 زاجملا ناك اذإ زاجملاو ةقيقحلا نيب حيجرتلاو ءرهشأ امهادحإ تناك اذإ نيتقيقحلا نيب

 .ةقيقحلا نم رهشأ

 ىلع هنكل ءرهشأ ناك نإو زاجملا نأل ؛رظن ةقيقحلا ىلع رهشألا زاجملا ناحجر ىفو

 .ها .«لصألا اهنأب حجرت اهنكل «ةرهش لقأ تناك نإو ةقيقحلاو .لصألا فالخ
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 ىَلَع ٍقْدَّصلا ٍةَروُرَضب ؛ِءاَضِتْقالا يِف ُْحَجَرُيَو ."!ةللّدلا ٍديِكأَتبَو .'' يِعرّتلا

 (ورْيَغ ىَلَع وْشَحْلا وأ ْثَبَعْلا ءاَمِيْناِب ؛ءاّميِإلا يِفَو ءاَعْرَش ِهِعوُقُو ٍةَروُرَض

 ٍقَراَشِإلا ىَلَع ُءاَضِيْفالاَو ."””حيجحّصلا ىلع ٍةَمَلاَحُمْلا ىَلَع ِةَقَاَوُمْلا موُهْفَمِبَو

0010 

00 

(۳) 

 ىلع دضعلا حرش .5197/4 يدمآلل ماكحإلا ٤۲۹/١. يزارلل لوصحملا :رظناو

 .5857/ رصتخملا نايب .5؟4/4 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۳٠١/۲ رصتخملا

 .7 45ص لوحفلا داشرإ .؟8 /" ريبحتلاو ريرقتلا .1617//# ريرحتلا ريسيت

 نأل ؛يعرشلا لوقنملا ىلع يوغللا هموهفم يف اعرش لمعتسملا يوغللا ظفللا حجريو
 المعتسم ظفللا نوكي نأ وهو ءدرفنملا ظفللا فالخب اذهو .ةغلل عرشلا ةقفاوم لصألا
 يف ظفللا قالطإ عرشلا نم دوهعملا نإف ؛رخا ىنعمل عرشلا يفو «. ىنعمل ةغللا يف

 .يعرشلا هموهفم
 ىلع دضعلا حرش .477/5 يدمآلل ماكحإلا .459/8 يزارلل لوصحملا :رظنا

 ."85/" رصتخملا نايب .5؟57/5 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۳٠۱۳/۲ رصتخملا

 داشرإ .؟58 /* ريبحتلاو ريرقتلا . ٠٥۷/۳ ريرحتلا ريسيت .558/54 رينملا بكوكلا حرش

 .745ص لوحفلا

 .ةلالدلا ديكأتب نيضراعتملا دحأ حجريو» :۳۸۷ /” رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 صاخ رخآلا ضراعملاو «هلوانت ماع ىلع فطع اصاخ نيضراعتملا دحأ نوكي نأ لثم
 هلوق لثم .هيلع ماعلا ةلالدب ةلالد دكآ ماعلا ىلع فوطعملا صاخلا نإف كلذك سيل

 .ها ۲١١[«. :ةرقبلا] (ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح# : ىلاعت

 نأب ؛هتلالد دكأت ام» ١5": - ۳۱۳/۲ رصتخملا ىلع هحرش ىف دضعلا يضاقلا لاقو
 فعضأ نوكي وأ ءهتلالد ةهج دحتت رخآلاو .ىوقأ نوكت وأ .هتلالد تاهج ددعت

 .«مازتلالا ةلالد ىلع ةقباطملا ةلالد مدقت امكو .«لطاب «لطاب ءلطاب اهحاكنف» : وحن
 .ها

 عم #14 - 3١/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۷۳/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 رينملا بكوكلا حرش .۳۸۷ 7/7 رصتخملا نايب .5196/4 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح
 .؟ 45ص لوحفلا داشرإ .۲۷ /۳ ريبحتلاو ريرقتلا . ٠١۸/۳ ريرحتلا ريسيت . 15

 ىلع مدقم لوألاف «ةفلاخملا موهفمب رخآو ةقفاوملا موهفمب لدي نيليلدلا دحأ ناك اذإ
 ىلع ةفلاخملا موهفم حجري دقو .هيف فلتخم يناثلاو ءهيلع قفتم لوألا نأل ؛يناثلا
 .ةقفاوملا

 نم هيلع ةفلاخملا موهفم حيجرت نكمي دقو» :41“ /4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق
 :٠ نيهجو

 -سيسأتلاو ءديكأتلا ةقفاوملا موهفم ةدئافو «سيسأتلا ةفلاخملا موهفم ةدئاف نأ :لوألا
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 ؛ ٌصاَخْلا ٍليِوْأَت ىَلَع ٌماَعْلا ٌصيِصْخَنَو ."'موُهْفَمْلا ىَلَعَو ءِءاَميِإلا ىَلَعَو

 ىَلَع صصخي 2 9 ل ماَعْلاَو “مالا ىَلَع هجو ْنِم لَو ٌصاَخْلاَو 0 ِهترْتكِل

 .ىلوأ ةفلاخملا موهفم ناكف ؛عرف ديكأتلاو «لصأ =

 «قطنلا لحم يف مكحلا نم دوصقملا مهف ريدقتب الإ متي ال ةقفاوملا موهفم نأ : يناثلا

 امأو .دشأ توكسلا لحم يف مكحلل هءاضتقا نأو .«توكسلا لحم يف هدوجو نايبو

 ريدقتبو «قطنلا لحم يف مكحلا نم دوصقملا مهف ف مدع ريدقتب متي هنإف ةفلاخملا موهفم

 «توكسلا لحم يف ضراعم هل نوكي نأ ريدقتبو و توکل لحم يف ٍقّقحتم ريغ هنوك
 ها .«دحاو ريدقت ىلع الإ متي ال امم ىلوأ ةعبرأ تاريدقت ىلع متي ام نأ ىفخي الو
 .يدنهلا هراتخاو

 دضعلا حرش ٤۷٤. - 47/54 يدمآلل ماكحإلا .8/"5 يزارلل لوصحملا :رظناو

 حرش .۳۸۸ - ۳۸۷/۳ رصتخملا نایب .558/5 بجاحلا عفر ."15/7 رصتخملا ىلع

 فينشت ١159/5. طيحملا رحبلا .ينانبلا ةيشاح عم ۳۹۹/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا
 .597 7/7 دونبلا رشن ."55ص لوحفلا داشرإ .078 /" عماسملا

 ةلالد ىلعو «ملكتملا دصقب اهحيجرتل ؛ةراشإلا ةلالد ىلع ةحجار ءاضتقالا ةلالد )١(

 نأل كلذو ؛ءاميإلا فالخب «هيف هب ظوفلملا ةحص وأ ءملكتملا قدص فقوتل ؛ءاميإلا
 نيب هتلالد عمجل ؛ةحصلا وأ «قدصلا هيلع فقوتي دوصقم ءاضتقالا ةلالد يف لولدملا

 ةدوصقم ريغ ةراشإلا نأل ؛ءاميإلاو ةراشإلا نم ىوقأ نوكيف ؛ملكتملا دصقو «عضولا

 .ملكتملا دصق مهف هيلع فقوتي ال دوصقم ءاميإلاو .ظفللا داريإب

 .ةفلاخملاو «ةقفاوملا موهفم :نيموهفملا ةلالد ىلع ءاميإلاو ةراشإلا ةلالد حجرتو

 يف امأو «ةفلاخملا يف فلخلاو ءءاضتقالا ةلالد ىلع قافتاللف ؛ةفلاخملا موهفم امأ

 .ًايواسم وأ ىلوأ توكسملا نوكي ال نأ زاوجلف ؛ةقفاوملا

 بجاحلا عفر ١4/7". رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۷٤/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 ۳۹ -_ ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."۸۸ /۳ رصتخملا نايب .5

 فينشت .517؟/4 رينملا بكوكلا حرش .٤٤٠ص لوصولا ةياغ .ينانبلا ةيشاح عم

 .545 ص لوحفلا داشرإ ٠۲٤/۳. عماسملا

 صاخلا ليوأتو ءريثك ماعلا صيصخت نأل ؛صاخلا ليوأت ىلع ماعلا صيصخت حجريو (۲)
 اذإو ءادارم يقابلا نوك نّيعت ؛ضعبلا ةدارإ مدع ىلع لد امل ليلدلا نألو ؛ريثكب سيل
 .ليوأتلا اذه نيعتي مل ءدارم ريغ ٌصاخلا رهاظلا نأ ىلع لد
 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۸۸/١. رصتخملا نايب .5؟8/4 بجاحلا عفر :رظنا

 /" ريرحتلا ريسيت .505/؟ تومحرلا حتاوف .5154/5 رينملا بكوكلا حرش ٤.
 .؟"45ص لوحفلا داشرإ . 8

 -يف امل قفاوملا وهو .أ :نم هتبثأ امو .ش «لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
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 سجا ىلع (اَمَو «ْنَمو «ماللا» ب 3 هج لاو كه رْيَغَو ِةَكِفْعَمْلا ٍةَركتلا ىَلَع يرل ٌماَعْلاَو [ب /88] / ."”ٍصيِصْخَسلاَك ُديِيفَتلاَو صح ام

 .اهتبثأ كلذلف ؛حرشلاب نوحراشلا اهل ضرعت دقو .۲۲۴ص ىهتنملا =
 صاخلا مدقي كلذكو» ۳٠١: /5 رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق
 ينازاتفتلا ةيشاح رظناو .ها .«هجو لك نم ماعلا ىلع هجو نم ماعلا هجو نم

 .هيلع
 ماعلا ىلع هجو نم صاخلا حجريو» :"84 /” رصتخملا ناب يف يناهفصألا لاقو
 .ها .«هنم برقأ وه ام لك اذكف .ماعلا نم ةلالد ىوقأ صاخلا نأل ؛اقلطم
 ؛ ماعلا ىلع هجو نم ولو صاخلاو» : 6 /4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاقو
 .ها .«صاخلا لطبي هنإف ؛ماعلاب لمعلا فالخب «ماعلل لطبم ريغ هنأل

 .(ّصخ» لدب «ٌصّصخل أ : يف )١(
 مدقيف «صاخلا عم ماعلا مكحك ‹«حيجرتلا يف ديقملا عم قلطملا مكح نأ :ينعي (؟)

 ام ىلع ءيش هنم جرخي مل يذلا قلطملا مدقيو ءقلطملا ىلع هجو نم ولو ديقملا
 .هنم جرخ

 /" رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۸۹ /۳ رصتخملا نایب 1۲١/٤. بجاحلا عفر : رظنا
 .51/8 /5 رينملا بكوكلا حرش ٤

 ىلع حجار ۔ «ام»و ««ْنَم»و ««يأ» ك طرشلا ضرعم يف يذلا يأ  يطرشلا ماعلا (۳)
 سيل امب دوصقملا ىلع لدأ نوكيف ؛ليلعتلا ىنعم هيف لوألا نإف «ةيفنملا ةركنلا
 ءاغلإو طرشلاب ةلصاحلا ةيببسلا ءاغلإ بجوي يطرشلا ماعلا ءاغلإف ذئنيحو «للعمب
 اذهو .كلذل ىلوأ ناكف «ىرخأ ةدسفم مومعلا ءاغلإ ريغ بجوي ال يطرشلا ريغ ماعلا
 هديؤيو .هريغو رصتخملا يف انهو 2774ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا خيشلا هب عطق ام
 ربع دقو - يطرشلا ماعلا مومع نأ ”/١١”  ۳٠۲ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لوق
 .ةنيرقلاب ةيفنملا ةركنلاو ءعضولاب :- «ةازاجملا» ب هنع
 دقو .ههجوي ملو «مومعلا عاونأ نم اهريغ ىلع ةيفنملا ةركنلا ميدقتب يدنهلا مزجو
 نم اهتلالد ةوقب هجوي دقو» : هلوقب ٥۴٠/۳ عماسملا فينشت يف يشكرزلا مامإلا ههجو
 افلخ دعي ءدحاو اهيف ناكو ءرادلا يف لجر ال :لاق نإف ءاهيف صيصختلا دعب ةهج
 دعي ال هدارفأ نم دحاو جورخب هنإف «مومعلا عاونأ نم اهريغ فالخب «مالكلا يف
 .هأ . «صيصختلا ىلع لمحي لب ءافلخ

 ةركنلاو ءيطرشلا ماعلا نيب ۲۲۳ - ۲۲۲/۱ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ ىوسو
 .كلذك اهتعضو برعلا نأب عطقلا ىعداو .مومعلا يف ةيفنملا
 يدمآلل ماكحإلا ."١١؟ - ۳۱۱/۲ يزارلل لوصحملا .777 - ۲۲۲/۱ ناهربلا :رظنا
 -حرش .۳۸۹/۳ رصتخملا نايب .575/4 بجاحلا عفر .٤۲۲ص ىهتنملا . 0/5
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 ٠١۸/۳. ريرحتلا ريسيت .68١5/؟ تومحرلا حتاوف .44١ص لوصولا ةياغ .ينانبلا

 ١ .145ص لوحفلا داشرإ ٥۲۱/۴. عماسملا فينشت

 نأل ؛«ماللا»ب فرعملا سنجلا مسا ىلع حجار ««ام»و ««ْنَملو ««ماللا» ب عومجملاو

 مسا فالخب ءدعُب ىلع هلمتحت وأ ءدهعلا لمتحت ال «اماو ««ْنَم»و ««ماللا» _ ةثالثلا

 ديفي ال هنإ :نيققحملا رثكأ لاق كلذلو ؛ابيرق الامتحا دهعلا لمتحي هنإف ؛سنجلا

 .مومعلا

 عفر ۲٠٤/١. رصتخملا ىلع دضغلا حرش .4ه/45 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 حتاوف ٠١۸/۳. ريرحتلا ريسيت .۳۸۹/۳ رصتخملا نايب .555/4 بجاحلا

 .05؟/*# عماسملا فينشت 1۷۷/٤. رينملا بكوكلا حرش ۲٠٠/۲. تومحرلا

 .٦٤۲ص لوحفلا داشرإ

 : نتملا خسن يف عقوو» ١/ ١5": دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف ينازاتفتلا لاق

 « خسنلا لمتحي صنلا نأ :ههجوو ‹حراشلا هل ضرعتي ملو .؛صنلا ىلع عامجإلاو»

 .ها .«نينظلاب ديقي نأ يغبنيو «عامجإلا فالخب

 ىلع ةباحصلاك «هدعب ام ىلع امهنم مدقتملا مَّدُت ءنيعامجإ ضراعت نظ اذإ

 نمز ىلإ برقأو «ةبتر ىلعأ مهنأل ؛اذكهو « مهيعبات ىلع نيعباتلاو «نيعباتلا

 اب يبنلا
 مزل الإو «ضراعتلا هيف نظي هنإف «يعطقلا نود ينظلا عامجإلا يف روصتم ضراعتلاو

 ىهتنملا يف بجاحلا نبا حرص هبو «لاحم وهو ءرمألا سفن يف نيعامجإلا ضراعت
 امنإ كلذو «بيترتلا ىلع مث «مهدعب ْنَم ىلع ةباحصلا عامجإو» : لاق ذإ ٣۲۲ص

 .ها .«ةبتر ىلعأ مهنأل ؛ينظلا يف نكمي

 ةلأسملا هذه يف بجاحلا نبا ٌحيشلا 555/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا ٌنبا بقعت دقو

 رمألا سفن يف نيعامجإلا ضراعت نإف ؛فسعتلا نم هيف ام ىفخي الو» : هلوقب

 ربخب لقن اذإ هنإ :حارشلا ضعب هلاق امو «نييعطق مأ نيينظ اناكأ ءاوس «ليحتسم

 ؛حيحصب سيل «هفالخ ىلع نوعمجيف «يناثلا رصعلا لهأ هيلع علطي ال طقف دحاولا

 عامجإلاب هنأل ؛هفالخ ىلع اوعمجي نأ نع همصع دق هللاف هيلع اوعلطي مل نإو هنإف

 مهمدقت هنأب اوملعأ ءاوس « لطاب ىلع اوعمجأل «هفالخ ىلع اوعمجأ ولف «قح هيلع

 مأ نييعطقلا يف اناكأ ءاوس «نكمم ريغ نيعامجإلا ضراعت نظف ءال مأ عامجإ

 .ها .؟نيينظلا

 حرش .۴۳۸۹/۳ رصتخملا نايب .156 ص ىهتنملا ٤/ ٤۷۷. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .دعسلا ةيشاح عم 1١4/7" رصتخملا ىلع دضعلا
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 “[ںولذَملا ىلإ دْئاَعْلا ٌحيِجْرَتلا]

 ىَلَعَو سعلاب :َليِقَو ةحاَبإلا ىَلَع ””ئظَحْلا :"!لوُلْدَمْلا
- 

 ىَلَعَو مما ٍدِساَمَمْلا ٌعْفَد نل ؛7“[بوجولا ىلعو] بذگلا

(1) 

() 

(۳) 

(4) 

(0 

(v) 

 .حارّشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه
 /۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ۳۹١۱/۳. رصتخملا نايب .4//5719 بجاحلا عفر :رظنا
 لا

 ةهاركلاو «ةحابإلا :يه يتلا ةسمخلا ماكحألا نم ظفللا هيلع لد ام وه :لولدملا
 .بوجولاو «بدنلاو ءرظحلاو
 ٠٠۲/۲۰. ةيميت نبال ىواتفلا عومجم .٤۲۴ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا :رظنا
 .51/4/5 رينملا بكوكلا حرش

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«رظحلا» لدب «رضحلا» ش أ : يف
 : هلوق دنع [نتملا ىلإ دوعت رومأب حيجرتلا] ثحبم يف ةلأسملا هذه يف ليصفتلا قبس
 .«ةحابإلا ىلع هلثمب يهنلاو»
 رظحلاو «ةحلصملا ليصحتل بدنلا نأل ؛بدنلا لولدم ىلع رظحلا لولدم حجريو
 .ءالقعلا رظن يف ةحلصملا ليصحت نم مهأ ةدسفملا عفدو «ةدسفملا عفدل
 رصتخملا نايب ١8". /” رصتخملا ىلع دضعلا حرش 48٠/4. يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 .١17١ص يلعبلا رصتخم ٠١١۹/۳. ريرحتلا ريسيت .577/4 بجاحلا عفر هضاب
 .583/54 رينملا بكوكلا حرش

 و9 /# رصتخملا نايب نم هتبثأ امو .ش ءأ «لصألا : نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام
 حجريو» :۳۹۲ /* رصتخملا نايب يف لاق ثيح حرشلاب يناهفصألا هل ضرعت دقو
 .ھآ . مه ةدسفملا عفد نأل ؛ بوجولا ىلع رظحلا

 ۲٠١: :ص ىهتنملا يف لاق» ۳٠١: /۲ دضعلا حرش ىلع هتيشاح يف دعسلا لاقو
 نأل ؛بوجولا ىلع رظحلاو «- ةحابإلا يف  مدقت امب بدنلا ىلع رظحلا حجريو»
 « .«ءالقعلا دنع مهأ ةدسفملا عفدو .ةحلصم ليصحتل ؛بوجولاو «ةدسفم عفدل رظحلا
 نمف ٤۷۹/٤(. ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا يف) يدمآلا مالكل قفاوملا وه اذهو
 ؛بوجولا ىلعو» : اذكه لصألا ناكف «نتملا نم ءيش انهاه طقس دق :ليق انهاه
 .اهتيثأ اذلو ؛ ها» .«مهأ دسافملا عفد نأل

 .مهأ ةدسفملا عفد نأل ؛بوجولا ىلع رظحلا حجريو
 ضراعتي : ١١٠ص ديهمتلا يف يونسإلاو ٤۳١۹/١ لوصحملا يف يزارلا رخفلا لاقو
 = /4 ماكحإلا يف يدمآلا مزجو «حجرمب الإ امهدحأب لمعي الو «بوجولاو رظحلا

4۴۳ 
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 ؛رظحلا حيجرتب رصتخملا يف انهو ۰۲۲۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ۹

 .دسافملا عفدب ءانتعالل

 .۳۹۲ /۳ رصتخملا نايب .4/9/4 يدمآلل ماكحإلا .48/8 يزارلل لوصحملا :رظنا

 .١١٠ص يونسإلل ديهمتلا .دعسلا ةيشاح عم ۳٠٠١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 .581/4 رينملا بكوكلا حرش ١189. / ريرحتلا ريسيت .508/؟ تومحرلا حتاوف

 .طوحأ هنأل ؛ةهاركلا هلولدم ام ىلع رظحلا هلولدم ام حجریو

 ر بلط يف ةهاركلا هتاواسمل؛ ىلوأ رظحلاف» : ٤ ماكحإلا يف يدمآلا لاق

 امل ؛كرتلا وه امنإ امهنم د دوصقملا نألو ؛لعفلا دنع موللا ىلع لدي امب هيلع هتدايزو

 تناكف ؛دوصقملا كلذ ليصحتل ىفوأ ٌةمرحلاو «لعفلل ةمزالملا ةدسفملا عفد نم همزلي

 ءةهاركلل ىضتقملا ةلالد ٌلاطبإ هنم مزلي ال مّرحملاب لمعلا نإف ًاضيأو «ةظفاجملاب ىلوأ

 ةلالد لاطبإ هيفو «لعفلا هعم زوجي امم ةهاركلل ىضتقملاب لمعلاو «كرتلا بلط وهو

 .ها .«ىلوأ نوكي لاطبإلا ىلإ يضفي ال امب لمعلا نأ ىفخي الو «مّرحملا

 ريسيت.۳۹۲/۳ رصتخملا نايب 1۲۷/٤. بجاحلا عفر .6١5/؟ دضعلا حرش :رظناو

 58٠. /5 رينملا بكوكلا حرش.69١ /۳ ريرحتلا

 عم نأل ؛بدنلا ىلع بوجولا حجريو» :۳۹۲ /۳ رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق

 «هببسب امومذم كراتلا نوكي نأ لمتحي يذلا كرتلا نع فلكملا زرتحي بوجولا داقتعا

 .ها .«كرتلا نع فلكملا زرتحي ال هنإف ؛بدنلا داقتعا فالخب

 يلعبلا رصتخم ۴٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش .5؟55/4 بجاحلا عفر :رظنا

 ةيشاح عم ۳۷٠/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .٤۳۸ص ةدوسملا . .۱۷۱ص

 ٠ ريرحتلا ريسيت .ينانبلا ٠١۹/۳. رينملا بكوكلا حرش 4/ 587.

 .يفانلا نم لصحت مل ةدئاف ديزم ىلع تبثملا لامتشال ؛يفانلا ىلع ُثبنملا حجريو

 .ءاهقفلا روهمج نع ۷۸٠ /۲ ناهربلا يف ينيوجلا نيمرحلا مامإ هلقن

 ماكحإلا يف يدمآلا هديأو .لصألاب يفانلا داضتعال ؛تبثملا ىلع يفانلا حجري :ليقو

28/5 . 

 عم ةضورلا .580/4 يدمآلل ماكحإلا ٠۲/۲". دمتعملا ۷۸٠. /۲ ناهربلا :رظناو

 بجاحلا عفر ٠٠۲/۳. جاهبإلا ."١٠ص ةدوسملا #/5"٠١. ةدعلا .557/؟ ةهزنلا

 يلحملا حرش ١89/7". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۲/۳ رصتخملا نايب ٤.

 رصتخم er ةضورلا رصتخم حرش .ينانبلا ةيشاح عم "59/7 عماوجلا عمج ىلع

 ١١١. ء۳/٤٤٠ ريرحتلا ريسيت .505 07٠١/5 تومحرلا حتاوف .١7١ص يلعبلا

 ٦۸۲/٤. رينملا بكوكلا حرش .575/# عماسملا فينشت ١77/5. طيحملا رحبلا

 .؟55ص لوحفلا داشرإ
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 تیب لاق (”«ىّلصَو َتْيَبْلا َلَحَد» :ٍلالب ف يدخک

00 

sees لصُي»*» 

 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ۳۹٠/۳« رصتخملا نايب يف امك ؛ربخك» ش ءأ : يف )١(
 1۲۷/٤. بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو .(ثيدحك١ لدب ۲

 ءديز نب ةماسأو وه تيبلا ةَ هللا لوسر لخد» : لاق رمع نب هللدبع نع (؟)
 جلو نم لوأ تنك اوحتف املف «مهيلع اوقلغأف ءةحلط نب نامثعو «لالبو
 نيدومعلا نيب معن :لاق ؟ِةِكَي هللا لوسر هيف ىلص له :هتلأسف الالب تيقلف

 . . «نييناميلا

 يحاون يأ يف يلصيو «تيبلا قالغإ )0١( باب «جحلا باتك يف يراخبلا هج رخأ
 ٠١١. /؟ .ءاش تيبلا

 ثيدح هريغو «جاحلل ةبعكلا لوخد بابحتسا باب «جحلا باتك يف ملسم هجرخأو
«(AY)هوحنب (*8454) ثيدحلاو .ةصق امهيفو «هوحنب (۳۹۲ ۔ ۳۸۸) ثيدحلا يفو  

1/۲ _- ۷ 

 باتك ىفو ۳٤ ۔ ۳۳/۲ ةبعكلا يف ةالصلا باب «دجاسملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو
 1 1 .؟١ا//8 تيبلا لوخد باب «كسانملا

 "817/68 فارشألا ةفحت رظنا .كسانملا يف ىربكلا ننسلا يف هجرخأو

 ٠١١/۲. هدنسم يف دمحأ مامإلا هجرخأو

 قيدصلا ركب يبأ ىلوم هللادبع وبأ .يشبحلا حابر نب لالب ليلجلا يباحصلا وه :لالب
 هللا يف اوبذع نيذلا «نيلوألا نيقباسلا نم ي هللا لوسر نذؤم ءامهنع هللا يضر

 وأ ه۷١ ةنس ماشلاب يفوت ةنجلاب ي هللا لوسر هل دهش .ةدهاشملاو ًاردب دهش
 .مالعأ ريس ٠٠۲/١. بيذهتلا بيذهت :يف هتمجرت رظنا .ه١٠ ةنس :ليقو ه.ها4
 . 957/١" ةباصإلا .؟57 ١/ ةباغلا دسأ ٤۷/١". ءالبنلا

 .«تيبلا» ةدايزب .«تيبلا لخد» أ : يف (۴)

 امل و يبنلا نأ ديز نب ةماسأ ينربخأ» : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع (5)

 لف يف عكر جرخ املف ءجرخ ىتح هيف ٌّلصي ملو ءاهلك هيحاون يف اعد تيبلا لخد
 لب» : لاق ؟اهایاوز يفأ ؟اهيحاون ام :هل تلق .؛ُةلْبقلا هذه» : لاقو «نيتعكر تيبلا

 .«تيبلا نم ٍةَلْبَق لك يف
 /؟ (۳۹۰) ثيدح خلإ ...ةبعكلا لوخد بابحتسا باب .جحلا باتك يف ملسم هج رخأ
4۸. 

 ١/ ۲٠١. ةبعكلا نم ةالصلا عضوم باب «كسانملا باتك يف يئاسنلا هجرخأو

 = «تبثم هنأل ؛لالب ثيدحب سانلا ذخأ» :7178 /؟ فنألا ضورلا يف يليهسلا لاق
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 قف

 ٠.٠٠١١/۴۳ ةدعلا :رظناو ها .«يفن هنأل ؛سابع نبا ثيدح ىلع هومدقو

 لاقو» : ١٤ص بلاطلا ةفحت ققحم نع القن - ربتعملا ىف ىشكرزلا لاقو

 ىلص يذلا نيحلا يف باغ ةماسأ نأ كلذو ؛حيجرتلا نم ىلوأ عمجلا ةقيرط : مهضعب

 ءهنع ربخأف «هتعجر ةعرسل ؛يقنلا بحصتساف «ةالصلا دهاشي ملف فب يبنلا هيف

 تنكف «ةبعكلا يف ًاروص ةي ىبنلا ىأر» : لاق ةماسأ نع رذنملا نبا هاور ام هدضعيو

 لاح يف ىلص ةي يبنلا نوكي نأ لمتحيف .«روصلا كلت هب برضي ولدلا يف ءامب هينآ

 ش .ها .«ءاملا بلط يف ةماسأ يضم

 يف يلازغلا هراتخاو «نابأ نب ىسيعو «ىنالقابلاو رابجلادبع نييضاقلا لوق وهو

 بهذ هيلإو» ۷٦١: - ۷۹/۲ لوصفلا ماكحإ يف يجابلا لاقو ۲ ىفصتسملا

 .ها .«حيحصلا وهو «(هخيش) رفعج وبأ يضاقلا

 رظنلا لذب .454ص لوخنملا ٠۲/۲". دمتعملا ٤٤۷/۲. ىنيوجلل صيخلتلا :رظناو

 5١/5. يسخرسلا لوصأ ./4ص يدنقرمسلل لوصألا نازيم .#44ص يدنمسألل

 ٠۲۷. /۳ عماسملا فينشت ١77/5. طيحملا رحبلا

 .ادحلل» ةدايزب ادحلل ئرادلاو» أ : يف

 يدمآلا مزج هبو .تاهبشلاب أردت دودحلا نأل ؛هل بجوملا ىلع حجار دحلل ئرادلاو

 ءرصتخملا يف انهو 25560 ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو ٤ ماكحإلا يف

 .مهريغو جاهبإلا حرشب ۲٠٠/۳ جاهنملا يف يواضيبلاو

 /" ىفصتسملا يف يلازغلاو ١4٤٠ص ةرصبتلا يف يزاريشلا قاحسإ وبأ خيشلا حجرو

 وبأ يضاقلاو ءةهزنلا حرشب 4515 ٤٦٥/۲ ةضورلا يف يلبنحلا ةمادق نباو ۸

 ىرت الأ ءاعرش هتوبث ىف رثؤت ال ةهبشلا نأل ؛ءاوس امهنأ ٠٠٤٤/۳ ةدعلا ىف ىلعي

 اذإ ةهبشلاب طقسي امنإ دحلا نألو ؛امهيف ةهبشلا عم سايقلاو دحاولا ربخب تبثي هنأ

 سيلو «يلو الب حاكن يف ءطولاك موق هرضحيو موق هحيبي «لعفلا سفن يف تناك

 .ءاوس اناكف هيف ناربخلا ضراعت امنإو «لعفلا سفن يف فالتخا انه

 ٠٤١/١. لوصحملا ."48/7 ىفصتسملا .488 ص ةرصبتلا :يف ةلأسملا ليصفت رظناو

 جاهبإلا .455- 1/۲ ةهزنلا عم ةضورلا ٠٠٤٤. /# ةدعلا . ١/6 يدمآلل ماكحإلا

 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۲ /۳ رصتخملا نايب . 4 بجاحلا عفر ۴۳

 81١. /۳ عماسملا فينشت .174 /5 طيحملا رحبلا .۷"۷ص لوصألا نازيم . ٥

 .«قتعلا» لدب «قتعلل» أ : يف

۱۲۹٩ 
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 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو ««هتقفاومل» لدب «ةقفاوملا ش ءأ : يف
 ١8". /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرشو ٠۴۳۹٠ /۳ رصتخملا نايبو ۷
 /4 بجاحلا عفر يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو ««هتقفاوملا لدب «ةقفاوملا ش ءأ : يف
 ."18 /7 رصتخملا ىلع دضعلا حرشو 78٠. /" رصتخملا نايبو ۲۷
 بجوملاو «قالطلل بجوملا حجريو» :۳۹۳ /* رصتخملا نايب يف يناهفصألا لاق
 :ينعأ .يلصألا يفنلا قفاوي قتعلاو قالطلل بجوملا نأل ؛امهل يفانلا ىلع قتعلل
 : يأ «ثالثلا روصلا ىف سكعي دقو .قتعلاو قالطلل يفانلا ىلع هب ىوقيف ؛ديقلا عفر

 نأل ؛امهل بجوملا ىلع قتعلاو قالطلل يفانلاو «ئرادلا ىلع دحلل بجوملا حجري
 نم ىلوأ سيسأتلا ةقفاومو «سيسأتلا قفاوي قتعلاو قالطلل يفانلاو دحلل بجوملا
 .ها .«ةدئاز ةدئاف ديفي سيسأتلا نأل ؛يلصألا يفنلا ةقفاوم
 ماكحإلا 45١٠. /ه8 يزارلل لوصحملا .۳۹۸/۲ ىفصتسملا .588ص عمللا :رظناو
 ىلع دضعلا حرش .559/4 بجاحلا عفر .558ص ىهتنملا .445/4 يدمآلل
 ٠١١/۳. ريرحتلا ريسيت ."594/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ٠١/۲". رصتخملا
 .19/4 /5 طيحملا رحبلا .0717/" عماسملا فينشت

 .«باوثلاب» لدب «باوثلل» أ : يف

 لّصحم هنأل ؛اهوحنو ةحصلاك يعضولا ىلع هوحنو ءاضتقالاك يفيلكتلا مكحلا مَّدَقُي
 .ىلوأ ناكف ؛ماكحألا يف رثكأو «تاذلاب دوصقم هنألو ؟باوثلل

 نم هنكمت ىلعو «باطخلل فلكملا مهف ىلع فقوتي ال هنأل ؛يعضولا مّدقُي :ليقو

 ام ىلع ىلينحلا يوامربلا لاق هبو .كلذ ىلع فقوتي هنإف ؛ىيفيلكتلا فالخب ‹لعفلا
 نباو ۰٤۸۲/٤ ماكحإلا يف يدمآلا هحجرو 5 رينملا بكوكلا حرش يف
 فينشت يف يشكرزلاو .عماسملا فينشت حرشب o0/4 عماوجلا عمج يف يكبسلا

 .۷٤۲ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلاو ٠۷١/١. طيحملا رحبلا يفو ٠۳٠/۳ عماسملا
 رخآلا ىلع امهدحأ م حجري الف ءءاوس يعضولا مكحلاو يفيلكتلا مكحلا نإ :ليقو
 يف انهو ۲۲۹ص ىهتنملا يف بجاحلا نبا مالك رهاظ وهو «ةلبانحلا لاق هبو
 .رصتخملا

 ىلع دضعلا حرش .555ص ىهتنملا .4587/4 ماكحإلا : يف ةلأسملا ليصفت رظناو
 ىلع يلحملا حرش .۳۹۳/۳ رصتخملا نايب .154/5 بجاحلا عفر ٠١/۲". رصتخملا
 .19/8 /5 طيحملا رحبلا .544 597 /4 رينملا بكوكلا حرش ."ا/ل٠ /۲ عماوجلا عمج
 داشرإ .151/7 ريرحتلا ريسيت .6١5/؟ تومحرلا حتاوف */1١"5. عماسملا فينشت
 .5 47ص لوحفلا

14۷ 



2 
 چ

 و
600 0 َ «4 ۴ 

 (”[جِراَخ ٍرْفأ ىلإ ُدِئاَعلا خیجزتلا]

 وأ ءٍةَئيِدَمْلا لهأل وأ َرَخآ ليِلَدِل ؛ُقِفاَوُمْلا "بجرم :ُحراَخْلا

 2 لا ا اا ا ا ا ا ا ع 0*2 ناي كيو غال وأ ءءاَمَلْحْلِل

 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاق .لقثألا فيلكتلا ىلع فخألا فيلكتلا حجري
(1) 

 قفز

(۳) 

(€) 

(0) 

 . . ؟حيحصلا وه اذهو 5/ ۲ : ١)

 ةحلصملاو «نيفلكملا حلاصم اهب دصقي امنإ «ةيعرشلا ىلإ ًارظن ؛لقثألا مَّدقُي :ليقو

 يف يدمآلا مزج هبو .ًاباوث رثكأ هنألو ؛فخألا لعفلا يف اهنم مظعأ قشألا لعفلا يف

 .484/4 ماكحإلا

 .4557/7؟ ةهزنلا عم ةضورلا ٤۸٤/٤. يدمآلل ماكحإلا .505/7 ىفصتسملا :رظناو

 - ۳۹۳/۳ رصتخملا نايب .1۲۹ ٤/ بجاحلا عفر ۳٠١/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 ٦۹۲/٤ رينملا بكوكلا حرش .176/5 طيحملا رحبلا ٤.

 .حارشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش «أ .لصألاب سيلو ؛يلمع نم ناونعلا اذه

 /" رصتخملا نايب .5# ٠/4 بجاحلا عفر ٠۳٠١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

 م6

 .(خجرُيا لدب (ٌحيِجْرَتا ش : يف

 لصاحلا نظلا نأل ؛رخآ ليلد هقفاوي ال ليلد ىلع رخآ ليلدل قفاوملا ليلدلا حجري

 .دحاو ليلد نم لصاحلا نظلا نم ىوقأ نيليلدلا نم

 لمعل وأ «نيدشارلا ءافلخلا لمعل وأ ءةنيدملا لهآ لمعل قفاوملا ليلدلا حجريو

 ملعألاو ءنودشارلا ءافلخلا اذكو «ةبحص رثكأ ةنيدملا لهأ نإف ؛هريغ ىلع ملعألا

 .ةلدألا قئاقدب فرعأو ءللخلا عقاومب ظفحأ

 يف جاهنملا ١"#4. ص لوخنملا ."945/7 ىفصتسملا 004 /؟ ينيوجلل ناهربلا :رظناو

 حرش .570/4 بجاحلا عفر .487/4 يدمآلل ماكحإلا .555ص جاجحلا بيترت

 عومجم .١5؟ص ةدوسملا."98 /# رصتخملا نايب. ١١/١" رصتخملا ىلع دضعلا

 ١/ يسخرسلا لوصأ ٤۹٤/٤. رينملا بكوكلا حرش .759/19 ةيميت نبال ىواتفلا

 ٠۴١/۳. عماسملا فينشت .17/8/5 طيحملا رحبلا .155/# ريرحتلا ريسيت .

 .١7١ص يلعبلا رصتخم

 .«ناحجربو» لدب ؛ُحِّجَرُي و أ : يف

۸ 



 يف صاح ٍبَبَس ىَلَع ُماَعْلاَو ,"ةئِعْلِل ضْوعّتلاِبَو ‹نيَليوأَللا يَليِلَد ِدَحَ
 كلَ ءال م م اًماَمِش ُتاَطْخْلاَو 2 ِهِرْيْغ يف هيلع ُماَعْلاَو "بسلا

(1) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

(6) 

 .رخآلا ىلع مدق «حجرأ امهدحأ ليوأت ليلدو ءَنَآلَرَوُم ضراعت اذإ
 بجاحلا عفر "۱/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش . 0/1 يدمآلل ماكحإلا :رظنا

 .70 4/5 رينملا بكوكلا حرش ."48 /۳ رصتخملا نايب ٤.
 مكحلا نأل ؛هتلعل ضرعتي مل يذلا مكحلا ىلع هتلعل ضرعتلاب نيمكحلا دحأ حجريو
 ببسب ؛لبقأ هل سفنلا نأل ؛عراشلا دوصقم ليصحت ىلإ ىضفأ هتلعل ضرعت يذلا

 رحبلا ."48/# رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۳٠١/۲ رصتخملا ىلع دضعلا
 .05١5/؟ تومحرلا حتاوف .157/56 طيحملا

 ماعلا نأل ؛ببسلا كلذ مكح يف قلطملا ماعلا ىلع صاخ ببس ىلع دراولا ماعلا حجريو

 .454ص لوصفلا حيقنت حرش .484/4 يدمآلل ماكحإلا .49 6ص لوخنملا :رظناو
 ىلع دضعلا حرش .58/4 بجاحلا عفر ۲٤۷/۳. جاهبإلا ."٠ص ةدوسملا
 عمج ىلع يلحملا حرش .45/7 رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم ۳٠١/۲ رصتخملا
 .0194/* عماسملا فينشت .5//159 طيحملا رحبلا ٠٠١١. /# ةدعلا "58/7 36

 ۷٠١/٤. رينملا بكوكلا حرش .۲ تومحرلا حت
 هنأل ؛ببسلا ريغ مكح يف صاخ ببس ىلع دراولا ماعلا ىلع قلطملا ماعلا حجريو
 .قلطملا ماعلا مومع يف فلتخي ملو «ببسلا ىلع دراولا ماعلا مومع يف فلتخا

 ۳۹٦/۳. رصتخملا نايب 1۳۳/٤. بجاحلا عفر .85 /5 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 عم "58/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش 7 رمتخملا ىلع دن دضعلا حرش

 وافش باطخ وه ماع درو اذإ» م رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق

 نود ببس ىلع امهذحأ درو نيماعلاك وهف «كلذك سيل رخآ ماعو «هلوانت نم ضعبل

 .ها .«رهاظ ههجوو ءرخآلا مهريغ يفو ءهب اوهفوش نميف ةهفاشملا ماع مدقيف هرخآلا
 ماع ةلدأ ةوق وهو «؟رهاظ ههجوو» : هلوق» ۳١١: /۲ ينازاتفتلا دعسلا هيشحم لاقو
 ىلإ راقتفالاو «هلوانت يف فالخلل ؛مهريغ يف هتلالد ناصقنو ءاوهفوش نميف ةهفاشملا
 ىلع يمكحا : مالسلا هيلع هلوقلو «ةقرفتلا مدع ىلع عامجإلاك «جراخ نم ليلد

 .ها ؛؛ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا

 بجاحلا عفر .7"0١ص جاجحلا بيترت يف جاهنملا .484/14 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 7١4/4. رينملا بكوكلا حرش .ه٤/١٠ لوسلا ةياهن ."97/* رصتخملا نايب 54
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 ا اعلا WO eh 2. يس DOD oS) ع يس املا NV) هر كالو
 هناي م او <« سكعلاب :ليِقَو هِريغ ىلع ٍةَروَص يف لمعي ملم و

 َتَكَلَم ام زأ» ىَلَع “ي نيتخألا َنْيَب اوُعَمْحَت ْنَأَو» :ُلْثِم ءِدوُصْفَمْلاب سَم

 ss يلق وأ ءولْعِفِب يواّرلا © ِريِسْفَتبَو “۲ کئامیآ]

(1) 

(۲) 

(۳) 

 ...«لمعي مل ماعلاو» لدب ..«هب لمعي ال ماعلاو» أ : ةرابع

 ال هنأل ؛ةروص يف هب لمع يذلا ماعلا ىلع ةروص يف هب لمعي مل يذلا ماعلا حجريو

 لمع ولو «نيليلدلا دحأ لامهإ ةروص يف هب لمعي مل يذلا ماعلاب لمعلا نم مزلي

 ماكحإلا يف يدمالا لاق هبو .ةيلكلاب رخألا لامهإ مزل ةروص يف هب لمع يذلا ماعلاب

 .رصتخملا يف انهو 2575ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «446 _ ٤4

 حرش ٠٠٤١. /۳ ةدعلا .556ص ىهتنملا .4868 484/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 حرش ۳۹٦/۳. رصتخملا نايب .54/4 بجاحلا عفر 5١5/7. رصتخملا ىلع دضعلا

 .ل8٠ /4 رينملا بكوكلا

 «ىلعي وبأ .يضاقلا لاق هبو .رابتعالاب هل دهاش لمعلا نأل ؛هب لمع ام ميدقتب : يأ

 .ٌممجو «ليقع نباو
 حرش ٠٠٤١/۳. ةدعلا .555ص ىهتنملا .4858 444/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو |

(00 

(6) 

(0 

(¥) 

(A) 

 ىلإ

 حرش ۳۹٦/۳. رصتخملا نايب .574/4 بجاحلا عفر ١5/7". رصتخملا ىلع دضعلا

 ۷٠١/٤. رينملا بكوكلا

 .77 :ةيآلا ءاسنلا ةروس
 .ش «أ : نم هتبثأ امو .لصألا :نم طقاس نيتفوقعملا نيب ام

 ." :ةيآلا ءاسنلا ةروس

 هلوق لثم ءدوصقملاب سمأ نكي مل ام ىلع هيلإ برقأ وأ ءدوصقملاب سمأ ماع حجري
 امهنيب عمجلا ةلأسم يف مدقي هنإف ء[١۲۳ :ءاسنلا] (نيتخالا نيب اوعمجت نأو# : ىلاعت

 سمأ هنإف ؛[۳ :ءاسنلا] «مكناميآ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق ىلع حاكنلا ءطو يف

 ءطولا يف نيتخألا نيب عمجلا ميرحت نايب اهب دِصُق ىلوألا ةيآلا نأل ؛عمجلا ةلأسمب

 .عمجلا ةمرح نايب اهب دصقي مل ةيناثلاو «نيمي كلمو حاكنب
 "95/7 رصتخملا نايب .594/4 بجاحلا عفر .586/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .ه٤/١٠ لوسلا ةياهن .دعسلا ةيشاح عم ١5/7" رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۷

 ۷٠٦/٤. رينملا بكوكلا حرش .7١4ص لوصألا دئاوز

 .«ريسفتبو» لدب ةٌريسفتو» أ : يف

 دحأ ناكو ءربخل ناريسفت ضراعت اذإ» :54 /4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا لاق

 =مكحلا نظ نوكيف ءهاور امب فرعأ هنأل ؛حجرألا وهف «يوارلا هب هرسف دق نيريسفتلا

۰ 



 ا ."”ماللشإلا ريِخأتك (ورخأَت نِئاَرَقِبَو بسلا ركِذبَو
 ت

0) 

(1) 

(۳) 

(£) 

(6) 

 نإ :نيعيابتملا يف قيرفتلا يف انلق امك «هلوق وأ هلعفب ريسفتلا عقوأ ءاوس «قثوأ هب
 هيلإ ريصملاف «يوارلا وهو «ىشمو ماق عاتبا اذإ ناكو «ندبلاب قرفتلاب هرسف رمع نبا
 .ىلوأ

 امهدحأ ناربخ ضراعت اذإ :رصتخملل نيحراشلا عيمجو «نيرخأتملا رثكأ مالك يفو
 نيريسفت ضراعت :دارملا امنإو «ءيش ال انهو «حجرأ وهف «يوارلا ريسفتب نرتقم
 .ها .«يوارلا مالكب رسفم امهدحأ نيربخ ضراعت ال «هانررق امك دحاو ربخل
 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠١8. /* ةدعلا .485/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 داشرإ ١084/5/. رينملا بكوكلا حرش ."507ص ةدوسملا .۳۹۷ /۳ رصتخملا نایب "5
 .۷٤۲ص لوحفلا

 ام مدقي هنإف ؛رخآلا يوار نود ءربخلا ٌببس امهدحأ يوار ركذو ءناربخ ضراعت اذإ
 ةدايز ىلع لدي هببس هيوار ركذ ام نأل ؛هّبَبس هيوار ركذي مل ام ىلع ةببس هیوار ركذ
 .هتياورب يوارلا مامتها

 ىلع دضعلا حرش 14 يدمآلل ماكحإلا .455/8 يزارلل لوصحملا :رظناو
 .۳۹۷ /# رصتخملا نايب .8/4"5 بجاحلا عفر */74١. جاهبإلا .6/1١5؟ رصتخملا
 ريرحتلا ريسيت .505/7 تومحرلا حتاوف .555/7 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش
 بكوكلا حرش 15١/5. طيحملا رحبلا ٠٠۲/۳ - ٠٠۴. عماسملا فينشت . /*
 .٥٤٠ص لوحفلا داشرإ ۷٠١/٤. رينملا

 .«هرخأت» لدب «هريخأت» أ : يف

 رهاظلا نأل ؛يوارلا مالسإ رخأتك «هرخأت نئارقب رخآلا ىلع نيربخلا دحأ حجريو
 ىلع اهمدقت زاوجل ؛رخآلا ةياور فالخب ءهمالسإ نع مالسإلا رخأتم ةياور رخأت
 .مالسإلا رخأتم مالسإ
 عفر .١51/؟ جاهبإلا .485/4 يدمآلل ماكحإلا .455/8 يزارلل لوصحملا :رظناو
 حرش ٠١/۲١". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۳۹۷ /۳ رصتخملا نايب .8/5"57 بجاحلا
 فينشت .۲۰۸/۲ تومحرلا حتاوف ۱۹٤/۳. ريرحتلا ريسيت ۷١١/٤. رينملا بكوكلا
 .۸°0/ عماسملا

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«خيرات» لدب هريخأت» أ : يف
 خرؤم امهدحأ «ناربخ ضراعت اذإ :يتآلاك اهحرش حرشلاب ةرابعلا هذهل ضرعت نم لك
 :هلوقك عّسوم خيراتب خرؤم رخآلاو ءاذك ةنس نم ةدعقلا يذ ٍرهش لوأك قيضم خيراتب
 وذ مدقي هنإف ءهدعب وأ ءقيضملا يف روكذم رهشلا لبق هنوك لمتحي هنأل ؛اذك ةنس يف
 .هب هيوار مامتها ةدايز ىلع لدي هنأل ؛قيضملا خيراتلا

۳۰1 



 يو 02
 ۲ ١ o كع همام

 "'ِتاَديِدْشَّتلا رخال ؛ِديِدْشَت وأ

 «حارشلا ريسفتل ارياغم اريسفت 75 - 578/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا ىطعأو =

 «خسنلاو رييغتلا هدعب دعبي ام «قيضملا خيراتلا» ب دارملا نأ ملعاو» : لاق ثيح

 ىلص اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم يور ام انميدقتك ءرمعلا رخاوأ ىلإ دنسملاك

 هيف نيعي ام «قيضملا ريخأتلا» ب دارملا سيلو .«نوعمجأ ًادوعق اولصف ًادعاق مامإلا

 .ءاوس هيف امهنأ رهاظلا لب «كلذب حيجرت رهظي ال هنإف ؛هموي وأ «عامسلا ةعاس

 امهنأ :ةقلطم ىرخألاو ءةخرؤم امهادحإ ناتنّيب اضراعت اذإ اميف انبهذم يف حصألاو

 .ةخرؤملا مدقت ليقو .ءاوس

 .ًاخيرات امهقبسأ مد فلتخم خيراتب ارا نإ امهنأ بهذملا يف حصألاو :تلق نإف

 نإف ؛تاياورلا يف كلذك الو .تاداهشلا يف اذهو «باحصتسالاب هداضتعال :تلق

 خرأ ولو «فورعم ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلاو ؛خسنلا نع دعبأو «ثدحأ رخأتملا

 .ها .«رخأتملاب هبشأ هنأل ؛قلطملا مدق ءرخآلا قلطأو «مدقتم خيراتب نييوارلا دحأ

 بكوكلا حرش .۳۹۷ /۳ رصتخملا نايب .”5/7١؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو

 ٠١٤/١. طيحملا رحبلا .ل١٠ /5 رينملا

 .«رخأتل» لدب «ريخأتب» أ : يف )١(

 رّخأتل ؛ ؛مّدق دشأ امهدحأ ناك وأ ءرخآلا نود ديدشت نيربخلا دحأ يف ناك اذإ (؟)

 «قلخلاب هتفأرل ؛ِللَج ناكو ًائيشف ًائيش دادزت هتوق تناك نيدلا نإف ؛تاديدشتلا

 ميركلا نآرقلاو ‹حرصي مث «ضرعي مث «حولي لب «ظيلغتلاب رذني ال مهايإ هجيردتو

 .رمخلا ميرحت تايآ يف جردتلا رظناو ءاذكه هرثكأ

 فيفختلل نمضتملا نأ «لوصحملا نم لصاحلا» بحاص يومرألا نيدلا جات راتخا دقو

 يف ًاثحب يزارلا رخفلا هركذ ءيش وهو . «جاهنملا» يف يواضيبلا هعبتو ‹حجرأ

 .۷۲۷ /ه لوصحملا

 ىلع مدقتم فيفختلل نمضتملا ربخلا» : 6٤4٦ .- 498/4 لوسلا ةياهن يف يونسإلا لاق

 مهل ًارجز هرمأ ءادتبا يف ظلغي ناك كي 8 نإف ؛ًارخأت رهظأ هنأل ؛ ظيلغتلل نمضتملا

 جات) «لصاحلا» بحاص هركذ اذكه «فيفختلا ىلإ لام مث «ةيلهاجلا تاداعلا نع

 يتأيس ام عم ىوعدلا هذه قالطإو ء(يواضيبلا يأ) فنصملا هعبتو «(يومرألا نيدلا

 /4 ماكحإلا يف) يدمآلا مزج دقو .ميقتسي ال حيبملا ىلع مدقم مرحملا نوك نم

 هنم بلاغلا نأل ؛رهظأ هرخأت لامتحا نأل :لاق ءديدشتلا ىلع لادلا ميدقتب (5

 تادابعلا بجوأ اذهلو ؛هنأش ولع بسحب الإ دّدش ناك ام هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 ‹٣۲۲ص ىهتنملا يف) بجاحلا نبا هعبتو .ًائيشف ًائيش تامرحملا مرحو ءائيشف ًائيش
 .كلذ ىلع (رصتخملا يف انهو

 ٤۲۷/١(= لوصحملا يف) مكحلا اذه ركذ (يزارلا رخفلا يأ) مامإلا نأ ملعاو

۰۲ 



(00 

00 

(۳) 

 "”[ِنيِلوقغملا ىلإ دئاقلا خيجزشلا]

o 25 53 - هر م  

 .جراخو ‹هلولدمو ُهَعْرَفَو ءهلصأ : لّوألاَف

 هل وص ر ل روو ها هے 0 لل کک

 ىلع هنأبو ءقاقتاب حسني مل هنوكبو 0" هليِلد ِةَّوُقِبَو مطا لوألا

 نع برعلل ًارجز ؛اهيف ظلغي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ناك ةثداح يف
 يف فيفختلل نمضتملا ميدقت نم مزلي الو ‹فيفخت عون اهيف ففخ مث ءاهتاداع

 فيفختلل «نمضتملا مدقي نأ عون يف فيفخلا ىلإ لودعلا ةنيرقل ؛ةلأسملا هذه

 يدمالاو مامإلا نيب سيلف ٍذئئيحو .فنصملاو ««لصاحلا» بحاص هنظ امك اقلطم

 .ها .«فالتخا

 عفر .؟556ص ىهتنملا .445/4 يدمآلل ماكحإلا .5؟8//1 يزارلل لوصحملا :رظناو

 ةياهن ١57/7". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۴۹۷ /* رصتخملا نايب .55/4 بجاحلا

 ۷١١/٤. رينملا بكوكلا حرش .595 - 5498/4 لوسلا

 .حارّشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش أ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه

 /" رصتخملا نايب .4//579 بجاحلا عفر .۳۱۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظنا

۸. 

 ام نإ :سرخألا ناعل يف ءاهقفلا لوقك ءينظ وه ام ىلع يعطق هلصأ مكح ام حجري

 ؛هتداهش ىلع مهسايق نم حجرأ هنإف ؛نيميلاك سرخألا نم حص قطانلا نم حص
 عامجإلاو .عامجإلاب سرخألا نم حصت نيميلا نأل ؛ةداهشلا ظفل ىلإ رقتفي هنأب اليلعت

 .ءاهقفلا نيب فالخ هيفف هتداهش زاوج امأو « يعطق

 حرش .4417/4 .يدمآلل ماكحإلا .455ص لوخنملا ."949/5 ىفصتسملا :رظناو

 .۳۹۸/۳ رصتخملا نایب .9/5#7 بجاحلا عفر .511/؟ رصتخملا ىلع دضعلا

 ريرحتلا ريسيت .17؟ص يلعبلا رصتخم ."4/؟ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 لوحفلا داشرإ .89/* عماسملا فينشت ۷۱۳/٤. رينملا بكوكلا حرش ٤.

 .7 44ص

 يذلا سايقلا ىلع ًاعوطقم نكي مل نإو ىوقأ هلصأ مكح ليلد يذلا سايقلا حجريو
 .كلذك هيف هلصأ مكح ليلد نكي مل
 بجاحلا عفر .۳۱۷/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4//44 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .ل1/4 رينملا بكوكلا حرش 4٠. /4 ريرحتلا ريسيت .۳۹۸/۳ رصتخملا نایب .۷ 5

 .؟" 49ص لوحفلا داشرإ

۳۰۴۳ 



 [1/89] / ةَ عطَمْلابَو 9"2هليِلْعَت ىَلَع صاح ٍليِلَدبَ «ٍساّيِقْلا ٍنَئَس
 ےس یھ

 ىَلَع ُْدْبَّسلاَو .اًئَط ُتَّنْغَأ ْوَأ يطق اًَهَكَلْسَم َّنأِبَو ءبَلُغَألا ٌنّظلاب و

 ِنْيَساَيِقْلا يِف ِقِراَمْلا يفت ٍقيِرطب حڅ حجري ؛ٍضِراَعُمْل َءاَمِتْنإ هنُِّمَضَتِل ؛ هَبَساَتمْلا

 ؛ِةَراَمألا ىَلَع ُةَئِعاَبْاَ : ّيِمَدَعْلا ىَلَع ع تويلار ر ىلع يقع ٌفْضَوْلاَو

 بدعت ُدَئْكَألاَو ءاهفالخ ىَلَع ُةَدِحََتْمْلاَو ,0ةدهاظل ٌةَطِبَضْنْمْلاَو

 ىَلَع طَقَف ٌةَدِرطُمْلاَو ءاَهِفْالِج ىَلَع ٌةَسْكَعْنُمْلاَو قوما | ىَلَع ُةَدِرَطُمْلاَو

 ىَلَع ُةَبَساْمْلاَو يلج ىَلَع اهل اعام ٍةَمْكِحْلِل اًعِماَج هِنْوُكيَو قق ٍةَسِكعْنمْلا

 .كلذك سيل ام ىلع هلصأ مكح ليلعت ىلع ليلد لد يذلا سايقلا حجري )١(

 بجاحلا عفر .517/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .488/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 ۷٠١/٤. رينملا بكوكلا حرش .۳۹۹/۳ رصتخملا نایب ٤.

 وه ام ىلع حجار ةلعلا عوطقم نإف «ةلعلاب عطقلاب ؛رخآلا ىلع نيسايقلا دحأ حجريو (؟)

 .نونظم
 حيقنت حرش .488/4 يدمآلل ماكحإلا ٠٠٠/١. ىفصتسملا .57ص عمللا :رظناو

 عفر ۳١۷/۲. رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠٠/۳. رصتخملا نايب .4؟58ص لوصفلا

 يلعبلا رصتخم ۴۷٤/۲١. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش . WAE بجاحلا

 ٤/ رينملا بكوكلا حرش EN تومحرلا حتاوف ۸۷/٤. ريرحتلا ريسيت .77١ص

 .الاا/
 .«وأ» لدب (و» ش : ىف (۳)

 اهتفلاخمل ؛ةرابعلا يف اهل لحم ال ةدايزلا هذهو .«ىلع» ةدايزب .«رهاظلا ىلعو» أ : ىف (4)
 .حارشلا هيلع امو «خسنلا ةيقبل
 بجاحلا عفر .۳۹۹/۳ رصتخملا نايب .۱۷/۲"۳ رصتخملا ىلع دضعلا حرش :رظناو

E/E 

 ال ؛ - روهمجلا دنع راتخملا ىلع - ًايدعت لقأ وه ام ىلع ًايدعت رثكأ وه ام حجريو )6(

 .ىلوأ وهف ؛ةدئافلا ةدايز بجوت يدعتلا ةدايز

 حيقنت حرش .44؟/4 يدمآلل ماكحإلا .؛88ص ةرصبتلا .1۷ص عمللا :رظناو

 .401/9 رصتخملا نايب .551/4 بجاحلا عفر .۲۷۲/۲ ليصحتلا .475ص لوصفلا

 ةياهن ۳۷١/۲. عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ."117/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش

 فينشت ."81 - ۳۷۸ص ةدوسملا .١١٤ص لوصألا دئاوز 87١/5 681١. لوسلا

 ريسيت .۳۲۹/۲ تومحرلا حتاوف .۱۸۳ ١87/5 طيحملا رحبلا ٠٥۰/۳. عماسملا

 ۹۷/٤. ريرحتلا

 نيكل



 ةيِئيِسحَتَل | ىَلَع ٌةَّيِج جاجا ءاَمرْيَع ىَلَع ۾ 434 9 ا ةيرورضلاو “کپ 2 ْ

 اھ رس نم : قو َقَعَبْرَألا ء ٌةَتْنِيَدلاَو َةَّيِجاَحْلا َءَةَسْمَحْلا ُةَئِلِيِمَكَتلاَو

 ,Ohl) سي ,DA) سم MDs) د لم ۳ ٢
 2 لاَمْلا 2 لقعلا 2 ُبَسّنلا مت ءسْمَّنلا ٌةَحَّلْضَم مْ سكَعلاب

 .«ةيرورضلاو» لدب «تايرورضلاو» أ : يف )١(

 حشلا ىلع ينبم وهو «يمدآ ّىح اهنأل ؛ةينيدلا ىلع رخألا عبرألا مدقت :يأ (0

 ؛ةلهاسملاو ةحماسملا ىلع ىنبم هنإف ؛ىلاعتو هناحبس هللا قح فالخب «ةقياضملاو

 .امهمحازت دنع ةدرلا لتق ىلع صاصقلا لتق مدق كلذلو
 لتق ميدقت امأو» : هلوقب كلذ 545/4 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا در دقو

 هل دصقم ال عراشلا نأ وهو ءهّرِس (198/*) «جاهنملا حرش» يف انّيب دقف «صاصقلا

 لصح نإف «مهداشرإو مهادهو «هيلإ قلخلا ةوعد هدصقم امنإ «حاورألا قاهزإ يف
 دترملا مد ةقارإف «هئاقب يف ةدئاف ال ْنَم مد ةقارإب داسفلا مسح نيعت الإو «ةياغلا وهف

 لتق همحاز اذإف ءقاهزإلا يف دصقل ال «هئاقب يف ةدئافلا مدعل ؛وه امنإ يبرحلاو

 هنإف ؛هيلإ هانملس هيلوم رأث ءافيتساب يمسك الإ هل دصق ال مدلا يلو ناكو «صاصقلا
 «ءرفاكلا اذه مد ةقارإب نيدسفملا نم ضرألا ريهطت :ًاعيمج نادصقلا هيف لصحي

 مدلا يلو دصقم لطبي هنإف ؛ةدرلا نع مامإلا هلتق ول كلذك الو «مدلا يلو يفشتو
 .ىلوأ نيقحلا نيب عمجلاو «ةلاصألاب

 «نيقحلا نيب ًاعمج لب .يمدآلا قحل ًاميدقت سيل مدلا يلو ىلإ هميلست نأ :لصاحلاو
 .ها .«ةعبرألا ىلع ةمدقم ةينيدلا نأ رهظف ءهيف نحن امم سيلف

 ىلع دضعلا حرش .508/“ جاهبإلا .454 ۔ ٤14۳/٤ يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .407/* رصتخملا نايب .145/4 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۳۱۷/۲ رصتخملا

 .۴۲۹/۲ تومحرلا حتاوف .۷۲۹ - ۷۲۸/٤ رينملا بكوكلا - .ه٤/١٠ لوسلا ةياهن

 ٠ 49/85 ريرحتلا ريسيت

 مث عفرلا ةءارقف .اهرسكو ءابلا مضب بسلا مثاو بسلا مث» لصألا :يف (6

 مثا رسكلا ةءارقو ء«سفنلا ٌةحلصم مث» : هلوق وهو «عوفرملا ىلع ةفوطعم «ُبسنلا
 .«(بسنلا ةحلصم مثال ريدقتب «بسنلا

 لمعلا مث عفرلا ةءارقف .هرسكو ماللا مضب ««لقعلا مثاو ؛«ٌلقعلا مثال لصألا : يف )٤(

 «ٍلقعلا مث» رسكلا ةءارقو ««سفنلا ٌةحلصم مث» : هلوق وهو «عوفرملا ىلع ةفوطعم
 .«لقعلا ةحلصم مث١ ريدقتب

 «ٌلاملا مث عفرلا ةءارقف .هرسكو ماللا مضب ««لاملا مث»و .؛لاملا مث» لصألا : يف (5)

 «لاملا مث» رسكلا ةءارقو .«ٍلاملا ةحلصم مث» :هلوق وهو ‹عوفرملا ىلع ةفوطعم

 .«لاملا ةحلصم مث ريدقتب

۰0 



 و
 ,0"2ٍلاّمِيْخاَلاَو ٍفْعَّضلا ىَلَع ٍطْرَش ِتاَوَف وأ ؛عِناَم نم ٍضْفَنلا ٍبِجوُم ِةَّوُقِبَو ىلا

 ُةَيِضَْقُمْلاَو ءاَهِمِحاَرُم ىلع اهنا ربو ر «لضألا يف اهل مجرما ِءاَمِينابَو
€ 

 eee رغ : ليِقَو 5 "وبلا ىَلَع يقلل

 سايقلا ىلع امدقم طرشلا تاوفو عناملاك ءاّيِوَق هتلع ضقن بجوم يذلا سايقلا نوك )١(

00 

(۳) 

(4) 

 ةلعلا ةوق ىلع ليلد ضقنلا بجوم ةوق نأل ؛فيعض هتلع ضقن بجوم يذلا

 .ةضوقنملا

 ضقن بجوم يذلا سايقلا ىلع ًامدقم ًاققحم هتلع ضقن بجوم يذلا سايقلا نوكو
 .لمتحملا نم ىوقأ ّققحملا نأل ؛ًالمتحم هتلع
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4/*54 بجاحلا عفر .40 /" رصتخملا نايب :رظناو
 ٤/ ۷١١. رينملا بكوكلا حرش .دعسلا ةيشاح عم ۲

 ؛هيف هتلع محازم فتني مل ام ىلع لصألا هتلع محازم ىفتنا دق يذلا سايقلا حجريو

 .ةلعلاب نظلا ةبلغ ديفي ةلعلا محازم ءافتنا نأل

 محازملا ءافتناب ةلعلا حجرت» : ۸ ۲ رصتخملا ىلع هحرش يف دضعلا يضاقلا لاق
 .ها .؛ًةّضراعم ىرخألاو ًةضّراعم نوكت ال نأب ؛ لصألا يف اهل

 ٠٠١/۳. رصتخملا نايب .5/"54 بجاحلا عفر .445/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 ۷۳٠/٤. رينملا بكوكلا حرش .477 - ١47ص لوصألا دئاوز

 ةديؤم يفنلل ةيضتقملا نأل ؛توبثلل ةيضتقملا ةلعلا ىلع يفنلل ةيضتقملا ةلعلا حجرتو
 2778ص ىهتنملا يف بجاحلا نباو «445/4 ماكحإلا يف يدمآلا لاق هبو .لصألاب
 .امهريغو ءرصتخملا يف انهو

 ىلإ دئاعلا حيجرتلا] ثحبم يف يفانلا ىلع تبثُملا صنلا حيجرت هوجو نم قبس امو
 ‹«٠...لالب ثيدحك «ىفانلا ىلع تبثملاو...» : بجاحلا نبا لوق دنع [ظفللا لولدم

 ١ .نيسايقلا يف يرجي ال هنأ ىفخي الف
 /4 يدمآلل ماكحإلا .454ص لوخنملا ٠٠٠١/١. ىفصتسملا .۸۳۹ /۲ ناهربلا :رظناو
 ٠٠۱۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .544/4 بجاحلا عفر .۲۲۸ص ىهتنملا ه5
 لوصألا دئاوز .459/؟ ةهزنلا عم ةضورلا 4١٠. 5 /" رصتخملا نايب .دعسلا ةيشاح عم

 .۷۲۳ ۔ ۷۲۲/٤ رينملا بكوكلا حرش .477ص

 توبثلل ةيضتقملا نأل ؛يفنلل ةيضتقملا ةلعلا ىلع توبثلل ةيضتقملا ةلعلا حجرت : يأ

 ام ديفت اهنإف ؛يفنلل ةيضتقملا فالخب «ةيلصألا ةءاربلاب ملعي مل ًايعرش اهمكح ديفت
 يف ةمادق نبا لاق هبو .هريغ ىلع حجار ةيعرش هتدئاف امو «ةيلصألا ةءاربلاب ملع

 نباو 2544/5 بجاحلا عفر يف يكبسلا نبا هراتخاو ءةهزنلا عم 454/7 ةضورلا

 .ةلبانحلا نم ليقع نباو يضاقلا ىلإ هبسنو ءال”” /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا

۱۳۰۹ 



 . !ةَّصاَخْلا ىّلَع َنيِفْلَكَمْلا “ىف َهَماَعْلاَو ك)ةبَساَتُمْلا ِةَّوُقِبَو (Mui مع ار كوتا Narr Ê) .DY . o) م

 ةن ىَلَع ِةَّلِعْلا ِنْيَعَو مُكحْل ا ِنْيَع يف ٍةكَراَشُمْلاِ حجري : ُعَْمْلا

 «ةيفانلا ىلع ةتبثملا ةلعلا ميدقت» : لوقلا اذه نع ٤٠٠/١ ىفصتسملا يف يلازغلا لاق =
 ناك نإو .تابثإلاك اعرش الإ تبثي ال يذلا يفنلا نأل ؛حيحص ريغ وهو «موق هب لاق
 .ها .«ةررقملاو ةلقانلا نم هانمدق ام ىلإ عجري ايلصأ ايفن

 حيحصلا» : هلوق روصنم يبأ ذاتسألا نع 79١ ص لوحفلا داشرإ يف يناكوشلا لقن امك
 «ليلد ىلإ راقتفالا يف يفانلاو تبثملا ءاوتسال ؛كلذب عقي ال ةلعلا يف حيجرتلا نأ
 .ها .«يأرلا باحصأ بهذ لوقلا اذه ىلإو

 لاقو «ةيفانلاو ةتبثملا نيب حيجرت ال هنأ 89/7 ناهربلا يف نيمرحلا مامإ ىري امك

 نيب حيجرتلا مدع ىلإو ها .«هب يتأي اميف تبثتي ال ْنَم لوق» : هنأ ةتبثملا حجر نميف
 .444ص لوخنملا يف يلازغلا لام ةتبثملاو ةيفانلا

 /4 يدمآلل ماكحإلا .444ص لوخنملا .508/7؟ ىفصتسملا .۸۳۹ /۲ ناهربلا :رظناو
 عفر .دعسلا ةيشاح عم 5١8/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .۲۲۸ص ىهتنملا 45
 دئاوز .454/؟ ةهزنلا عم ةضورلا .505/“ رصتخملا نايب .4/.544 بجاحلا
 .7/7 - ۷۲۲/٤ رينملا بكوكلا حرش .577ص لوصألا

 .ةيلعلا نظ ةوق ديفت ةبسانملا ةوق نأل ؛ةبسانملا ةوقب رخآلا ىلع نيسايقلا دحأ حجريو )١(
 حرش .*/8ص ةدوسملا .404/* رصتخملا نايب .145/5 بجاحلا عفر :رظناو
 دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا .544ص لوحفلا داشرإ .؟/4 رينملا بكوكلا
 .107صض

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«يف» لدب «و» ش : يف )۲(

 مومع ةحلصمل ةنمضتم :يأ «نيفلكملا يف ةماع هتلع نوكت يذلا سايقلا حجريو )۳(
 هتدئاف نوكت ام نأل ؛نيفلكملا ضعبل ةصاخ هتلع نوكت يذلا سايقلا لع نيفلكملا
 .ىلوأ ءرثكأ

 .مكحلاب اهحيرصتل ؛ةصاخلا ةيعفاشلا رثكأو «يخركلا مدق دقو

 رصتخملا نايب ."۱۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4//441 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 ٤٤. ص لوصألا دئاوز .۷۴۳ /4 رينملا بكوكلا حرش .544/4 بجاحلا عفر . 5 /*

 ىلع ةلعلا نيعو مكحلا نيع يف لصأل اكراشم هعرف نوكي يذلا سايقلا حجريو (5)
 يفو «ةلعلا سنجو مكحلا سنج يف هلصأل اكراشم هعرف نوكي ام ىلع :يأ «ةئالثلا
 نظلا ناك صخأ تناك املك ةكراشملا نأل ؛سكعلابو «ةلعلا نيعو مكحلا سنج
 .ىوقأ ةيلعلاب
 -رصتخملا نايب ۱۸/١". رصتخملا ىلع دضعلا حرش .497/4 يدمآلل ماكحإلا : رظناو

1۰%۷ 
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 ۰ 5 یک ةصاخ ةلعلا نِّيَعَو ¢ ”نْيَسْنِجْلا ىَلَع اًمِهِدَحَأ نيعو
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 ١/ تومحرلا حتاوف .454 - ۳٤٤ص لوصألا دئاوز .548/5 بجاحلا عفر . ۳

 ۲٣۰. ص لوحفلا داشرإ AV/ f. ريرحتلا ريسيت . ٥

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«نيسنجلا» لدب «سنجلا» ش : يف

 وأ «ةلعلا نيع :يأ ءامهدحأ نيع يف هلصأل ًاكراشم هعرف نوكي يذلا سايقلا حجريو

 سنج :يأ «نيسنجلا يف هلصأل ًاكراشم هعرف نوكي يذلا سايقلا ىلع مكحلا نيع

 .مكحلا سنجو ءةلعلا

 نايب ۱۸/١". رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۹۷/٤. يدمآلل ماكحإلا : :رظناو

 بكوكلا حرش .55“ص لوصألا دئاوز .5548/4 بجاحلا عفر .508 /” رصتخملا

 .١56ص لوحفلا داشرإ ۷۳۹/٤. رینملا

 ىلع : يأ «هسكع ىلع ةلعلا نيع يف هلصأل ًاكراشم هعرف نوكي يذلا سايقلا حجريو

 مكحلا لصأ ةلعلا نأل ؛مكحلا نيع يف هلصأل اكراشم هعرف نوكي يذلا سايقلا

 يف ربتعم وه ام رابتعا نم ىلوأ ةلعلا صوصخ يف ربتعم وه ام رابتعاف «يدعتملا

 رصتخملا نايب ۱۸/١". رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۹۸/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 /4 رينملا بكوكلا حرش .۲۳٤ص لوصألا دئاوز .5148/4 بجاحلا عفر .۳

 ٠ ء۰٠ ص لوحفلا داشرإ ٩۹

 .خسانلا وهس نم رهاظ فيرحت وهو .«اهب» لدب «امب» أ : يف

 هعرف يف ةلعلا يذلا سايقلا ىلع اهب عوطقم هعرف يف ةلعلا يذلا سايقلا حجريو

 .ةنونظم

 رصتخملا نايب .۳۱۸/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .49448/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 بكوكلا حرش .١45ص لوصألا دئاوز ٠٤١. 211/4 بجاحلا عفر ۳ 5١05.

 .١56ص لوحفلا داشرإ ۴٤ ۷٤. رينملا

 يذلا سايقلا ىلع ًاليصفت ال ًةلمج صنلاب هيف عرفلا مكح تبث يذلا سايقلا حجريو

 .صنلاب هيف عرفلا مكح تبثي مل
 عرفلا مكح تبث ول هنأل ؛«اليصفت ال ًةلمج» : هلوقب صنلا ديق امنإو : حارشلا لاقو

 .ها .«ليصفتلا ال ةلمجلا يف صنلاب اتباث عرفلا نوكي نأو :ليقو» : هلوق

 ملعي هنأل ؛بجاحلا نبا هل ضرعتي مل جراخلا بسحب سايقلا حيجرت نأ حارشلا ركذ

 وهو «نيلوقعملا نيليلدلا نم يناثلا فئصلل بجاحلا نبا ضرعتي مل امك ءركذ امم

 .قباسلا ببسلل ؛«نالالدتسالا»

۳۰۸ 



 "”[اًضراعت اإ لوقغملاو ٍلوقنملا خيجزت]

 ال 29 ٌتماَحْلاَو .”اويوظنَمِب ص ٌصاَحْلا "حجر :ٌُلوُقْعَمْلاَو ُلوُقْنَمْلا
 ِساّيِقْلا م ماَعْلاَو ٍرِظاَّنلِل ُعَقَ ب اَم بسَح هيف ُحيِجْرَّتلاَو ( ٌتاَجَرَد 00ه ظْنَمِب

 قت [ب / ۸٩1

 "”[(ضغت ىَلَع اهِضْعَب ةّيِعمَسلا ٍدوذخلا خيجزت]

 ا “ريع ىَلَع ٍةَحيِرَّصلا ظاَملالاب حجر ُهّيِعْمّسلا ُدوُدُحْلا ام 4 هه
 ا
 أر

 . رام
2 

 نايب ٠۹". ۔ ۳۱۸/۳ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٤۹۸/٤. يدمآلل ماكحإلا :رظناو =
 ۷٤١/٤ ۷٤١. رينملا بكوكلا حرش .548/4 بجاحلا عفر .405/* رصتخملا
 .٠٠٠ص لوحفلا داشرإ .١45ص لوصألا دئاوز

 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ ءلصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه )02(
 /4 بجاحلا عفر .407/* رصتخملا نايب */8١9. رصتخملا ىلع دضعلا حرش : رظنا
165". 

 ىلع دضعلا حرش يف امل قفاوملا وه هتبثأ امو . .1حَجَري لدب (حجَرَتيل شش أ : يف )۲(
 .545/4 بجاحلا عفرو 2405/# رصتخملا نايب ۳۱۸/۳ رصتخملا

 «هقوطنمبا شماهلا يف فذ لصألا ةفيحص يف بتكو «؟هموظنمب» لدب «هقوطنمب» أ : ىف (9)
 امأو .حيحصلا وه وه «هموظنمبا وهو «ُهَبثأ ام نأ ىلإ ةراشإ ؛4خ» فرح هيلعو
 .حيحص ريغف ١هقوطنمبا

 .«صاخلا» لدب «ٌصاخلل» ش : يف (4)
 «هقوطنمب» شماهلا ىف لصألا ةفيحص يف بتكو «؟هموظنمبا لدب «هقوطنمب» أ : ىف (6©)

 امأو «حيحصلا وه ؛هموظنمبا وهو ُهَتبْنَأ ام نأ ىلإ ةراشإ ؛٠خ» فرح هيلعو
 .حيحص ريغف «هقوطنمبا

 وبأو «يرعشألاو .ةعبرألا ةمئألا» : ةلأسم يف همكح مدقت دق «سايقلا عم ماعلا ()
 .اهعجارف ها .(«سايقلاب ماعلا صيصخت زاوج : نيسحلا وبأو ‹ مشاه

 .نيحراشلا مالك نم هتصلختسا دقو .ش ءأ «لصألاب سيلو «يلمع نم ناونعلا اذه (۷)
 .545 7/4 بجاحلا عفر .5 017/7 رصتخملا نايب .19 /۳ رصتخملا ىلع دضعلا حرش : رظنا

(A)هيف دح ىلع حيرص ظفلب يذلا دحلا حجري ظفللا رابتعاب ةيعمسلا دودحلا يف حيجرتلا  
 -هنأل ؛ ىلوأ حيرصلا نوكيف «بارطضا وأ «ةبارغ وأ «كارتشا وأ «ةراعتسا وأ ءزوجت

۰۹ 



 ىَلَع ِهِموُمْعيَو 2" 'ّيِضَرَعْلا ىَلَع "”ئِتاَذلابَو فرعا ِفدَعُمْلا ٍنْوُكِبَو

(1) 

(۲) 

(۳) 

 .بارطضالاو للخلا نع ديعبو «مهفلا ىلإ برقأ

 ءدودحلا يف نوكي كارتشالاو «ةراعتسالاو ءزّوجتلا نإ :انلق نإ اذه لحمو

 .عنملا : حيحصلاو

 رهتشا اذإ الإ» : هلوق يناروكلا نع ۷٤۷/٤ رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لقنو

 1 .ها .«هريغ ردابتي ال ثيح «زاجملا

 /4 بجاحلا عفر ."19/7 رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠١. /4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 بكوكلا حرش ۲۸٠. /۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .401// رصتخملا نايب .5

 .50 ٠ص لوحفلا داشرإ ٠٥۲/۳. عماسملا فينشت .475ص لوصألا دئاوز ./55 /4 رينملا

 عماسلا دنع فرعأ فرعمب دحلا حجرتي ىنعملا رابتعاب ةيعمسلا دودحلا يف حيجرتلاو

 .يناثلا نم فيرعتلا دوصقم ىلإ ىضفأ لوألا نأل ؛ىفخأ فرعمب دحلا ىلع

 بجاحلا عفر .۳۱۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .660/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو.

 .۳۷۹ ب ۳۷۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .408/# رصتخملا نايبرب 5

 رشن .٠٠٠ص لوحفلا داشرإ .0587 /" عماسملا فينشت 5 رينملا بكوكلا حرش

 هال دونبلا

 ؛همهف نودب هانعم مهف روصتي ال ًالوخد هتقيقحو ءيشلا ةيهام يف لخدي فصو لك :يتاذلا

 ةيمسجلاف ءًاصوصخم ًامسج مهف دقف سرفلا مهف نم نإف ؛داوسلل ةينوللاو «سرفلل ةيمسجلاك

 ؛لقعلا يف اهمدع ردق ول ثيحب «لقعلاو دوجولا يف اهماوق هب ًالوخد ةيسرفلا تاذ يف ةلخاد

 .سرفلا مهف لطبل «نهذلا نع تجرخ ولو « سرفلا دوجو لطبل
 نايب ۲۹۰/١. بجاحلا عفر 47/١. ةهزنلا عم ةضورلا 19/١. ىفصتسملا :رظنا

 يناجرجلل تافيرعتلا .ل1 - ۷١/١ رصتخملا ىلع دضعلا حرش 55/١ - ٦۷. رصتخملا

 ۷٤۸/٤. رينملا بكوكلا حرش ١. 4ص

 جاتحملا نوللاك ؛هب موقي لحم ىلإ هدوجو يف جاتحي يذلا دوجوملا وهو : يضَرَعْلا

 الو «مزالي نأ هتيرورض نم سيل ام ضرعلاو «هب موقيو هلحي مسج ىلإ هدوجو يف

 امإو «لجولا ةرفصو ٠ لجخلا ةرمحك لاوزلا عيرس امإ وهو «ءيشلا نع هكاكفتا عنتمي

 .بابشلاو «بيشلاو «بهذلا ةرفصك لاوزلا ءيطب

 نايب ۲۹۲/١. بجاحلا عفر ١/١". ةهزنلا عم ةضورلا ١15/١. ىفصتسملا :رظنا

 يناجرجلل تافيرعتلا 8/١/: رصتخملا ىلع دضعلا حرش .اله - ۷٤/١ رصتخملا

 ۷٤۸/٤. رينملا بكوكلا حرش .۱۹۳ ۔ ۱۹۲ص

 نأل ؛ًايضرع هنوك ىلع ًايتاذ هنوكب فيرعتلا حجري ءاضيأ ىنعملا رابتعاب حيجرتلا نمو

 = «زييمتلا يف ةيضرعلا رومألاب فّرعملل كراشم وهو «ةقيقحلا هنك ديفي يتاذلاب فيرعتلا

۳1۰ 



 لْمَتلا ٍةَفَئاَوُمِبَو ."وْيَلع ٍقاَمتالِل سْكَعْلاِب :َليِقَو ءِتَدِئاَمِل ؛ِرَخآلا

 ةئيدَمْلا لَمَعبَو وباسل يتيرط ٍناَحْجِْبَو وبر وأ ّىوَعْللا وأ يملا
 مك وأ ءِرْظَحْلا مكُح ٍريِرْفَتيَو ءاَدِحاَو ْوَلَو ِءاَمَلْعْلا وأ ِةَعَبْرألا ِءاَمَلَحْلا

 آل ٌروُمَأ ٍدوُدُحْلاَو ٍتاَبَكَرْمْلا يف ٍتاَحيِجرَتلا َنِم ُبكرَتَيَو ءّدَحْلا ِءرَدبَو يلا
 ۹١1/[. /.َكِيَذِل ٌداَشْرِإ َرِكُذ اَميِفَو صحت

 .دودحلا ىنعم ريوصتب هيلع حجرمو -
 /4 بجاحلا عفر "9 /؟ رصتخملا ىلع دضعلا حرش ٠٠٠. /4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 بكوكلا حرش .۰ ۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .408/* رصتخملا نايب . 5
 .560 ص لوحفلا داشرإ .587 /۴ عماسملا فينشت .4755ص لوصألا دئاوز .7 54/4 رينملا

 نوكي ال ام ىلع دحلا مومعب فيرعتلا حجري ءًاضيأ ىنعملا رابتعاب حيجرتلا نمو )١(
 هنإف «ةدايزو رخآلا فيرعتلا دودحمل ًالوانتم نيفيرعتلا دحأ نوكي نأب كلذو ؛كلذك
 .هتدئاف ةدايزل ؛ةدايزو رخآلا دودحملا ىلع لمتشا ام مدقي
 فالتخالل ؛هيف فلتخم معألا لولدمو ءهيلع قفتم صخألا لولدم نأل ؛سكعلاب ليقو
 .هيف فلتخملا نم ىلوأ هلولدم ىلع قفتملاو ءرخآلا لولدم ىلع داز اميف
 بجاحلا عفر .۴۱۹/۲ رصتخملا ىلع دضعلا حرش .600/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو

 .۲۷۸/۲ عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .408/* رصتخملا نايب ۴٤6 _ 1٤۷.
 .0881؟ /# عماسملا فينشت .455ص لوصألا دئاوز ۷٤۷/٤. رينملا بكوكلا حرش
 .5 ١6ص لوحفلا داشرإ

 .«يعمسلا» لدب «يعرشلا» أ: يف (0)
 ىتم هنأ :هيف طباضلاف «ةريثك حيجرتلا ليصافتو» ١77: ص هرصتخم يف يلعبلا لاق (9 ۔

 ةيظفل وأ ةيلقع ةنيرق وأ «صاخ وأ ماع .يحالطصا وأ يلقن رمأ نيفرطلا دحأب نرتقا
 .ها .«هب حجر «نظلا ةدايز كلذ دافأو ءةيلاح وأ

 ؛رصحنت ال حيجرتلا ليصافت» :767 /4 رينملا بكوكلا حرش يف راجنلا نبا لاقو
 ؛ديعب اهرصحف ءًادج ةريثك حيجرتلاو ناحجرلا اهب يتلا نونظلا تاراثم نأل كلذو
 سفن نم تابكرملا يف عقي ام ةهج نم لئالدلا يف تاحيجرتلا تربتعا اذإ كنأل
 مث «تادرفم نم دودحلا سفن يف حقي ام ةهج نم دودحلا يفو ءاهتامدقمو لئالدلا
 ها .«رصحنت داكت ال رومأ لصح ضعب عم اهضعب تبر
 رصتخملا ىلع دضعلا حرش .4 "١9/7 رصتخملا نايب .507/4 يدمآلل ماكحإلا :رظناو
 عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش .5497/4 بجاحلا عفر .دعسلا ةيشاح عم ۲
 .؟١0ص لوحفلا داشرإ كيلو عماسملا فينشت "8

۳۹۱ 



 باَتكْلا ُرْخآ

 ٍدَّمَحُم َنيِلَسْرُمْلا يفرش ذأ ىَلَع ُهُمالَسَو ُهَتالَصَو َنيِمَلاَعْلا ِّبَر هلل ُدْمَحْلا

 نيدلا مْوَي ىَلِإ ةَمِئاَد ٌةالَص َنيِعَمْجأ ِهبْحَصَو ٍدَّمَحُم لآ ىَلَعَو َنيّيِبَتلا متاح

 .ٍليكَوْلا َمْعِنَو هللا اَنْبْسَحَو

 َنيِعَمْجَأ َنيِمِلْسُمْلا عيَِجلَو هيف ٍرظاَلاَو ََِِصُمَو ِهبتاَكل للا رف

 مهل هللا َرَثَع ّيكِبّسلا مات نب ٌّيِلَع نب يِفاَكْلا ٍدْبَع ُنْب ئل

 ِةَتاَمعْبَسَو َنيِرْشِعَو سمح ٌةَئَس ٍةَدْعمْلا يِذ ْنِم َنيِرْشِعْلاَو بِلا گا خیرا

 هِلاَو ِدَّمَحُم انيس ىَلَع هللا ىَّلَصَو ءاَرِْجآَو لَو هلل ُدْمَحْلاَ .(هالا#)

 .[ب/01١4 / .""ُليِكَوْلا َمُعِنَو ُهللا ائْيْسَح .مَّلَسَو ِهبْحَصَو

` DD) 

 زجن «باوصلاب ملعأ هللاو ىهتنا .كلذل داشرإ ركذ اميفو» :أ :ةخسن رخآ يف ءاجو (۱)

 دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ءه١؟4١ ةنس لوألا عيبر ءمظعملا هللا رهش طسو يف

 .«نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو «ملسو هبحصو هلآ ىلعو

 هللا ىلصو .«ىلاعت هللا ءاش نإ كلذل داشرإ ركذ اميفو» : ش :ةخسن رخآ يف ءاجو

 يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ًاميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 رفغ ناميلس يبأ نب قاحسإ دي ىلع هنوع نسحو «ىلاعت هللا دمحب باتكلا مت .ميظعلا
 ..؟نيملاعلا بر اي نيمآ « نيمآ ‹ نيمآ هيدلاولو هل هللا

1۲ 



 ةماعلا سراهفلا

 .ةينآرقلا تايآلا

 .ةعوفرملا ثيداحألا

 .ةعوطقملاو ةفوقوملا راثآلا

 .مالعألا

 .نادلبلاو نكامألا

 .تاحلطصملاو دودحلا

 .فئاوطلاو قّرفلا

 .ةيرعشلا دهاوشلا

 .ةيلوصألا لئاسملا

 .عجارملاو رداصملا

 .تاعوضوملا

IS 2ه 

 ےک
۳1۳ 





 .ةينارقلا تايآلا سرهف

 ةيآلا مقر ةروسلا

 ةرقبلا ةروس
 ۲٠ 4 ... مكبر اودبعا سانلا اهيأ اي

 ¢ ...اهلک ءامسألا مدآ ملعو»
 ۳٠

 4 ...ءالؤه ءامسأب يننوئبنأ»
 ١ ني

 ٤١ (... نيعكارلا عم اوعكراو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو»

 0۷ « ...ةطح اولوقو ادجس بابلا اولخداو»

 3 4 ...ةرقب اوحبذت نأ مكرماي هللا نإل
 ۷٠ « ...نولعفي اوداك امو»

 ۸۲ 4 ...ةالصلا اوميقأو انسح سانلل اولوقو)

 ٠١6١ ¢ ...اهنم ريخب تان اهسنن وأ ةيآ نم خسنن امل

 ١48  ه«هللا مكب تأي اونوكت ام نيأ تاريخلا اوقبتسافط

 ۱0۷ 4 ...ِهّللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ»
 10۸ 4 ...انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ#

 ۷۹ 4 ...نيبرقالاو نيدلاولل ةيصولا#

 ۱۸٤ ¢ ...رسيلا مكب هللا ديري
 ۱۸٦ © ...ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ»

 45 ¢ ...نهورشاب نالاف»

 ۱۹۳ ¢4 ... مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف»

۳10 

 ةحفصلا مقر

 فل 44غ
۲۷۱ 

۲۷۱ 

۸4٤ 

٤ 

۸40 
۸4۹٦ 

 ففي
٠١١١ 44۲ AV 
11۷ 

٤ 
oof 



 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 AYA 4 1۹ 4 ...تاكرشملا اوحكنت الو»

 1V قيل 4 ...نرهطي ىتح نهوبرقت الو

 موع )¥1 ۲۲١ 4 ...نهدرب قحأ نهتلوعبو»

 معا فش #« ...ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو»

 1 ۲۷ 4 ...هّللا دودح اميقي الأ متفخ نإفإ

 ۹4۳ ۲۲۸ ( ...هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف

 844 ۳۲ 4 ...اجاوزأ نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو#

 ٠٠١ 17V <A # ...حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ

 ۱۰7۸ ۷٤ 4 ...عيبلا هللا لحأو»

 1 ۲۸۱ 4. . .مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو»

 1 .٠ 4 ٨۸۱ .َنيَِلُجَر انوكي مل نإفط

 نارمع لآ ةروس
 ۳4۰ ۷ 4 ...ملعلا يف نوخسارلاو»

 o۲ ۲۳۹٦ 4 ...هّللا ركمو اوركمو»

 ۹۳۹ ۷٤ «(...كيلإ هدوي راطنقب هنمات نا نم باتكلا لها نمو

 ۳۷ V٤ 4 ...كيلإ هدوي ال رانيدب هنمات نا نم مهنمو»

 E: A4 4 ...هنم لبقي نلف انيد مالسالا ريغ غتبي نمو

 ۷ ۹۳ 4 ...هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام الإ»

 035 ۹۷ © ...تيبلا جح سانلا ىلع هللو»

 ۹۹1 ۳۰ 4 ...ةفعاضم فاعضأ ابرلا اولكات ال#

 11۷ لفي »4 ...مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراس»

 ۹۰ #  #١7 ...اوعمج دق سانلا نإ سانلا مهل لاق نيذلا»

 ءاسنلا ةروس

 قر ۳ 4 ... مكناميا تكلم ام وأ»

 41 AFA >۹1 ۱۱ ( ...مكدالوأ يف هللا مكيصوي»
 116 1۲1¥ ۱ ۱۱ 4 ...سدسلا همألف ةوخإ هل ناك نإف»

۳1٩ 



 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 455 ۲۳ 4 .. . مكتاهمأ مكيلع تمرح#

 ۹٤٦ فر »¢ .... مكروجح يف يتاللا مكبئابرو»

 ۰ فر 4 ...نيتخالا نيب اوعمجت نأو#

 م5 ۲٤ 4 ... مكلذ ءارو ام مكل لحأو»

 ۹۹۲ ۲۸ 4 ...مكنع ففخي نأ هللا ديري»

 ۳۳ ۳ 4 ...ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال

 E ه۸ © ...لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإو»

 ۱۱1٩ ۸۱ 4 ...اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو»

 مك. 0 4 ...ةنموم ةبقر ريرحتف أطخ انموم لتق نموإ»
 ۹0٦ ۹ 4 ...ةالصلا من اورصقت نأ حانُج مكيلع سيلف»

 1۰۹ 1۰٤4 4 ...مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ انلزنأ اإ

 ۳۷£ 115 4 ...نينموملا ليبس ريغ عبتيو»

 ةدئاملا ةروس

 1⁄۹ ۳ 4 ...اوداطصاف متللح اذإو+

 455 ٤ 4 ...ةتيملا مكيلع تمرح

 A۲۸ < (...مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو»

 1۳ ۷ 4 ...ةالصلا ىلإ متمق اذإل

 A1۸ ۷ #4 .. . مكسوؤرب اوحسماو#

 554 قل ۷ 4 ...اورهطاف ابنج متنك نإو»

 ١ال؟ لاله لا الخلا °f 4 ...ةقراسلاو قراسلاو#

 11۸4 ٤۷ 4 ...سفنلاب سفنلا نأ»

 ۳ 1۹ 4 ...كيلإ لزنأ ام غلبا»

 AY ۹۱ 4 ...مايأ ةثالث مايصف»

 ماعنألا ةروس

 ¥1 ۱۲۲ 4 ...هيلع هللا مسا ركذي مل امم اولكات الو

 ۹۹۸ ۱٤٦ 4... معاط ىلع امرحم يلإ يحوأ اميف دجأ ال لقط

۳1۷ 



 ةيآلا مقر ةروسلا

 فارعألا ةروس

 ١ # ...كترما ذإ دجست الأ كعنم ام#

 10۸ 4 .. . نودتهت مكلعل هوعبتاو#

 لافتألا ةروس

 ٤١ 4 ...هسمخ هلل نأف#

 4١ ( ...ىبرقلا يذلو ...ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو#

 ۸ 4 ...ىرسأ هل نوكي نأ ءيبنل ناك امل

 ةبوتلا ةروس
 ٥ 4 ...نيكرشملا اولتئافط

 ۳٤ 4 ...ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو#

 ۳ 4 ...مهل تنذأ مل كنع هللا افعط

 1 4 ...نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ#

 ۷۱ 4 ...فورعملاب نورماي»

 41 4 ...ةرم نيعبس مهل رفغتست نإ

 6 # ...ةقدص مهلاوما نم ذخ#

 نفي 4 ...ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف

 سنوي ةروس

 ١٠6١ #0 ...يسفن ءاقلت نم هلدبأ نأ يل نوكي اَم لقط

 فسوب ه روس

 ۸۲ 4 ...ةيرقلا لأساو#

 1۳ 4 ... نینمومب تصرح ولو سانلا رثكأ امو»

۳1۸ 

 ةحفصلا مقر

 1 تو

4¥ 

۸4۲ 

۹۲۱1 

4۳ 

۲ YY 

VAY 

 E۳ لكلدأف

 ففي

۹۱ 

۹۱ 

00 

VAY 

o04 «4Y 
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 ةحفصل 1 | مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 ميهاربإ ةروس
 ۲۷١ ° 4...هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو#

 رجحلا ةروس
 ۷۹۰ ۹ 4 ...نوظفاحل هل انإو»
 5_5 ۲۹ 4 ...اوعقف يحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف+

 م4 ۲ »¢ ...ناطلس مهيلع كل سيل يدابع نإ

 لحتلا ةروس

 94 “° قو «...نوملعت ال متتك نإ ركذلا لهأ اولأساف»
 VA CATT ATA ff 4 ...مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل»
 AYY CATA cE ۸۹ 4 ...ءيش لكل انايبت باتكلا كيلع انلزنو»

 ءارسإلا ةروس

 فذ ١6 »¢ .. .الوسر ثعبن ىتح نیبّذعم انک امو»

 o ۲۳ 4 ...فأ امهل لقت الف+

 ۲٤ ۳٦ 4 ...ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو»

 VE cCoVV «ooo co ۳ل 4 ...ملع هب كل سيل ام فقت الو

 ,”] ”ي5 7 4 ...كل ةلفان هب دجهتن#»

 Ao ۲٤ « ...ادغ كلذ لعاف ينإ ءيشل نلوقت الو+

 4۷ ۷٦ « ...هماقأف ضقني نأ ديري ارادج#»

 ١185 ۱۴۳ « ... يركذل ةالصلا مقأو>

 1٦ ۹۱ « ... يرمأ تيصعفأ»

 45 ۹٦ 4 ...هّللا مكهلإ امنإ»

۳14 



 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 ءايبنألا ةروس
 445 ۹۷ (... منهج بصح هللا نود نم نودبعت امو مكنإ»

 مقال AAT» ل ( ... ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا نإل

 1A4 1۹۷ ¢ ...نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو»

 جحلا ةروس

 (٠ ١8 Vv ...تاولمسلا يف نم هل دجسي هللا نأ رت ملا

 4 ۷٦ ¢ ...اودجساو اوعكرا اونماء نيذلا اهيأ اي

 رونلا ةروس
 €V1 T ۲ 4 ...اودلجاف ىنازلاو ةينازلا»

 4544 ٤٠ #2 .. .نينامث مهودلجاف ...تانصحملا نومري نيذلاو»

 ۹1۲ ۲۳ 4 ...انصحت ندرا نإ»

 1٦ 1 4 ...هرما نع نوفلاخي نيذلا رذحيلف»

 ناقرفلا ةروس
 11۰ ٤ 4¢ . . .هارتفقا كفا الإ اذه نإ»

 oV ۸ « ...اماثآ قلي كلذ لعفي نمو

 ءارعشلا ةروس

 ۷1۲ 15 4 ...نوعمتسم مكعم انإ»

 تويكنعلا ةروس

 الوم >1۷ ذو 4 ...اماع نيسمخ الإ ةنس فلأ مهيف ثبلف»

 VVE ه5 « ...ةعساو يضرأ نإ اونمآ نيذلا يدابع ايل

 مورلا ةروس
 ۷1 ۲١ ¢ .. . مكتنسلأ فالتخاو»

 نضل



 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 ۹۲ ۱۳ 4 ...نيماع يف هلاصفو#

 Vos CNY (۷ ۲١ 4 ...ةنسح ةوسإ هللا لوسر يف مكل ناك دقل#
 ۷۷1 ۳o 4 ...تاملسملاو نيملسملا نإ#
 VIE CfoV cf ۳۷ 4 ...اهكاتجوز ارطو اهنم ديز ىضق املف#
 V4 66 %4 ... نينموملا نود نم كل ةصلاخ#

 VA ف 6 4 ...ءىبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ

 أبس ةروس
 15 ۸ ( ...ةنج هب مآ ابذك هللا ىلع ىرتفأ»
 ۷1۷ ۲۸ 4 ...سانلل ةفاك الإ كانلسرأ امو»

 A1 ۹٦ #4 ...نولمعت امو مكقلخ هللاو#

 ۹۸۲ ۱۰۴ 4 ...رموت ام لعفا#

 رمزلا ةروس
 1۱4۷ o۲ 4 ...مكيلإ لزنأ ام نسحأ اوعبتاو#
 A e۸1 ه9 « ...ءيش لك قلاخ هّللا»
 7 1۲ 4 ...كلمع نطبحيل تكرشا نئل#

 Yor ۳ #4 ... يبرعو يمجعآء ۶

 ىروشلا ةروس
 }¥ 1١ #* ...ع يش هلثمك سيل#

۴۲۱ 



 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 <” ۳۷ # .. .اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو#

 ۳۲ ١ 4 ...ارهش نوثالث هلاصفو هلمحو#

 حتفلا ةروس
 ۹ <" 4 ...رافكلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو#

 تارجحلا ةروس

 6 موو 5 # ...انب قساف مكءاج نإ#

 245 1 4 ...انملسأ اولوق نكلو اونموت مل لقإ#

 E: o 4. . .نينموملا نم اهيف ناك نم انجرخأفإ

 مجنلا ةروس
 111۰ ۳ 4 ...ىوهلا نع قطني امو#

 همم o۳٦» ۲۸ 4. . .ينغي ال نظلا نإو نظلا الإ نوعبتي نإ#

 ديدحلا ةروس

 ۷۸۱ ۳ 4 ...ميلع ءيش لكب وهوإل

 ةلداجملا ةروس

 و 3 4 ... .انيكسم نيتس ماعطإفإ»

 رشحلا ةروس

 11۲٩ ۲ # ...راصبالا يلوأ اي اوربتعاف#

 ¥ ۷ ¢ ...هوذخف لوسرلا مکاتآ امو

۳۲۲ 



 ةروسلا
 ةيآلا مقر

 4 ...ةنجلا باحصأو رانلا باحصأ يوتسي الو

 ةعمجلا ةروس

 4 ...اورشتناف ةالصلا تيضق اذإفإل

 نوقفانملا ةروس
 4 ...نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو# ٠

 قالطلا ةروس
 4 ...ءاسنلا متقلط اذا ءيبنلا اهيأ اي*

 4 .. .نهلمح نعضي نأ نهلجأ لامحالا تالوأو#
 4 ...نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك نإو#

 4 ...متكس ثيح نم نهونكسأإل

 ميرحتلا ةروس

 4 ...اونمآ نيذلاو ءيبنلا هللا يزخي ال موي

 لمزملا ةروس

 4 ...ليللا مق لمزملا اهيأ ايل

 رثدملا ةروس

 تالسرملا ةروس
 4 ...نوعكري ال اوعكرا مهل ليق اذإو»

 نضفو

Y۰ 

١٠ 

4۲ 

۸ 

 ةحفصلا مقر

VFA 

1۷۹ 

o۱¥ 

055 

ATA 

۸۳۹ 

13: 

 الكا

ov 



 س
 ل

 ةحفصلا مقر ةيآلا مقر ةروسلا

 ريوكتلا ةروس
 ۲۷ ۱۷ #» ...سعسع اذإ ليللاو#

 VAY ۳ ( ...ميعن يفل راربالا نإ»

 قلعلا ةروس

 # ...قلخ يذلا كبر مساب ارقا
 ۸۹ ١

 ردقلا ةروس
 قذر ١ 4 ...ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ»

 ةلزلزلا ةروس
 ۹۳۹٩ ۷ # ...هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف#

IA 2 

۳۲4 



 ةعوفرملا ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا

 V۲ سنأ شيرق نم ةمئألا
 ۷1۲ يرعشألا ىسوم وبأ ةعامج امهقوف امف نانثا
 o۷۲ ٌىلعو «ةريره وبأ تاقبوملا عبسلا اوبنتجا
 1A سابع نبا تاهبشلاب دودحلا اوءردا
 1۸ ةشئاع متعطتسا ام نيملسملا نع دودحلا اوءردا
 هدي سمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

 1 ةريره وبأ ءانإلا يف
 مك يراصنألا بويأ وبأ ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ
 Vo هللادبع نب رباج ؟مئاص تنأو ءاملا نم تضمضمت ول تيأرأ
 110 )1۷4 ةيمعثخلا نيد كيبأ ىلع ناك ول تيأرأ
 ١5 ةريره وبأ ملسم لك مف ىلع هللا مسا
 ۹1۲ هلا ثراحلا نب سيق لَك يبنلا تيتأف ةوسن نامث يدنعو تملسأ
 ىل لاق دقل لاب دهشأو .هللاب دهشأ

 0۷ يلع ٠ رمخلا نمدم نإ دمحم اي :ليربج
 55 سنأ ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ لالب رمأ
 هللإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 ۷۰١ ةريره وبأ هللا الإ

 11 رمع نبا نهرئاس قرافو اعبرأ كسمأ
 تيبلا دنع مالسلاو ةالصلا هيلغ ليربج ينم

 V۸ سابع نبا نیترم

o 



 سي ببسي اااا

 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا
 0 يب بيبيبيبيبيبيبيبيإيإبإبإ(إي--إاح- إ-إا-إ- إبإ-إ- ِإببييااسشئسسئئئسشسسلللللل

 ةقدص انكرت ام ثرون ال ءايبنألا رشعم انإ

 ةقدصلا ضئارف هذه نأ مهل بتك ركب ابأ نإ

 نيملسملا ىلع ةي هللا لوسر اهضرف يتلا

  يحولا نم هو هللا لوسر هب ئدب ام لوأ نإ
 ةحلاصلا ايؤرلا

 اهريخف ادبع اهجوز ناكو تقتع ةريرب نإ

 ا لوسر

 نم لاقف و يبنلا دنع بطخ الجر نإ

 دشر دقف هلوسرو هللا عطي

 اهب ىنبو ةنوميم جوزت لك هللا لوسر نإ

 ال الح

 مل نم رمأ عادولا ةجح يف ةي هللا لوسر نإ
 يدهلا هعم نكي
 :ديعلا موي ءاسنلل لاق ةا هللا لوسر نإ

 لصت مل ةأرملا ينعي .تضاح اذإ سيلأ

 ؟مصت ملو
 مان علا نم اند امل كي ها لوسر نإ

 َدْبَأ هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا نإ#

 هب هللا أدب امب

 لالخ ثالث نم مكراجأ هللا نإ

 ةّيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ

 ثراول

 نم هعزتني اعازتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ

 ءاملعلا ضبقب ملعلا ضبقي نكلو دابعلا

 نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عضو هللا نإ

۲٦ 

 Vet Ve قيدصلا ركب وبأ

 411 AY سنأ

 ۸40 ةشئاع

 VE ةشئاع

 Y1 متاح نب يدع

 ۲¥ عفار وبأ

 ۲ رباج

 سابع ن نباو دوعسم م نبا

 وبأو ةجراخ نب ورمع

 1۹ سنأو ةمامأ

 نب ورمع نب هللا دبع
 10۸ صاعلا



 سسس ف
 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا

 45 باطخلا نب رمع تاينلاب لامعألا امنإ
 لعلو ّيلإ نومصتخت مكنإو رشب انأ امنإ

 :i ةملس مأ ضعب نم هتجحب نحلأ نوكي نأ مكضعب
 VI الكود يردخلا ديعس وبأ ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ
 فب رباج اهبيط عصنيو اهثبخ يفنت ريكلاك ةنيدملا امنإ
 oo مالك رمع نب هللادبع هيلع هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نإ
 هعبتتساف يبارعأ نم اسرف عاتبا ةي يبنلا نأ

 .هسرف نمث هيضقيل ةَ يبنلا

 ءامسلا يف موجنلا ةلزنمب يدنع كباحصأ

 رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا
 هللا لوسر دنع هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نإ

 ءامحس نب كيرشب يي
 انأ امأ :لاقف ةبانجلا نم لسغلا هدنع ركذ هنإ

 ىسأر ىلع ءاملا ضيفأف
 هربخأق لكي يبنلا ىلإ ءاج هنإو هتأرما نم رهاظ هنإ
 ؟ةالصلا عدأفأ . رهطأ الف ضاحتسا ةأرما ينإ
 ىتح يلجعت الأ كيلع الف ارمأ كل ركاذ ينإ

 كيوبأ يرمأتست
 سانلا علخف ءهلعن علخف ىلص كك يبنلا نإ

 مهلاعن

 تاوامسلا قلخ موي هللا همّرح دلبلا اذه نإ

 ضرألاو

 لطاب اهحاكتف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ
 رهط دقف غبد باهإ اميأ

 رمحألاو دوسألا ىلإ تثعب

 اهب ىنبو مرحم وهو ةنوميم ةَ يبنلا جوزت
 فرسب تتامو لالح وهو

 نضفي

 نب ةميزخو ةميزخ مع
 ٠م VA يراصنألا تباث
 1Y باطخلا نب رمع

 ٦ ناميلا نب ةفيذح

 v1 سنأو سابع نبا

 فيل معطم نب ريبج
 yf رخص نب ةملس

 AAI 448٠ كمل ةشئاع

 f ةشئاع

 ۴۸ سابع نبا
 ۹۸ ةشئاع

 ىسوم وبأو «سابع نبا

 فن يرعشألا

 ۷۲ سابع نبا
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 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا

 ا
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 VY ةنوميم نالالح نحنو هيي هللا لوسر ينجوزت

 كف رذ وبأ ىصحلا حيبست

 of مقرأ نب ديز ةلازغلا ميلست

 E FY ةريره وبأ رانلا تسم امم اوئضوت

 والك 44 سابع نبا عوطت مكلو ضئارف يلع نه ثالث

 تكله :لاقف ةي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج

 ١٠١ ةريره وبأ ؟ككلهأ امو :لاق هللا لوسر اي

 ۷٦٦ ةميمأ ةعامجلا ىلع يمكح دحاولا ىلع ىمكح

 4 هللادبع نب رباج 6 هيلإ عذجلا نينح
 ۸ ءاريمحلا نع مكنيد رطش اوذخ

 ال يلعل يردأ ال ينإف مككسانم ينع اوذخ

 ۲ رباج اذه يماع دعب جحأ

 ءالولا امنإف ءءالولا مهل يطرتشاو اهيذخ

 WV ةشئاع قتعأ نمل

 .دق سانلا اهيأ اي :لاقف ةَ هللا لوسر انبطخ

 1 ةزيره وبأ ؟هللا لوسر اي.ماع لكأ

 ءديز نب ةماسأو وه هك هللا لوسر لخد

 لكلا رمع نبا تيبلا ةحلط نب نامثعو لالبو

 له :لاقف موي تاذ يب ّيبنلا يلع لخد

 :AA ةشئاع ءيش نم مكدنع

 ۳ ةشئاع ههجو ريراسأ قربت ارورسم ةا ّيبنلا يلع لخد

 ءارتشا نع لئس هک هللا لوسر تعمس

 ۷٤ صاقو يبأ نب دعس  ؟بطرلا صقنيأ :لاقف رمتلاب بطرلا

 4.5 2 نيسحلا نب يلع نب دمحم ش باتكلا لهأ ةّئس مهب اوس

 465 ةيمأ نب ىلعيو ءرمع هتقدص اولبقاف مكيلع اهب هللا قدصت ةقدص

 لبقأ مث موي تاذ ا هللا لوسر انب ىلص'
 اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم انظعوف انيلع

 ٤٦ ةيراس نب ضابرعلا بولقلا اهنم تلجوو نويعلا

۴۸ 



 سلسل شر 7 ي
 ثيدحلا

 يتالص ىدحإ يَ هللا لوسر انل ىلص
 مث نيتعكر انب ىلصف دجسملا يف يشعلا

 ۰ ملس
 ءرمعو «ركب يبأو ةي يبنلا فلخ تيلص

 ادحأ عمسأ ملف مهنع هللا يضر نامثعو

 ميحرلا نلمحرلا هللا مسب أرقي مهنم
 يلصأ ينومتيأر امك اولص

 لثمب ًالثم ماعطلاب ماعطلا
 نأ بلكلا هيف ْعَلَو اذإ مكدحأ ءانإ روُهط

 بارتلاب نهالوأ تارم عبس هلسغي

 هيف لحأ هللا نأ الإ ةالص تيبلاب فاوطلا
 مالكلا

 اموي رشع عضب يحولا رخأتو. مكبيجأ ادغ
 ًايرَكَع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف

 رشعلا

 ثري ال لتاقلا

 نيمهس سرفلل ربيخ موي هي هللا لوسر مسق
 امهس لجارللو

 مسقي مل ام لك يف ةعفشلاب يب يبنلا ىضق
 لصفملا نم اقراس كك يبنلا عطق
 ناتخأ يتحتو تملسأ هللا لوسر اي تلق

 عفر ةالصلا ىلإ لخد اذإ ا هللا لوسر ناك
 ادم هيدي

 تاعضر رشع نآرقلا نم لزن اميف ناك

 تافرعب سانلا عم فقيو جحي ةي يبنلا ناك
 ةفرعب افقاو ايي يبنلا تيأر (ةثعبلا لبق)

 نيتالصلا نيب عمجي ناك

 نيدلاولا قوقعو هللاب كرشلا : عبس رئابكلا
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 ةحفصلا مقر يوارلا

 o00 ةريره وبأ

 ofo سنأ

 ٤١۲ .4١۷ 4۲١ ثريوحلا نب كلام

 ۳° ىشرقلا هللادبع نب رمعم

 40۸ ةريره وبأ

 AVY سابع نبا

 ATV ةريره وبأ

 Vor رباج

 1۲٦ ةريره وبأ

 ۹0۸ ةشئاع

 11۸۲ معطم نب ريبج

 V۸ داعم



 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا
 = ا

 ةقدصلا لكأن ال انآ تملع امأ اهب مرا ك خك

 ءاضقب رمؤن الو ءموصلا ءاضقب رمؤن انك

 ةالصلا

 اهنمث يل ةصيمخ ىلع دجسملا يف امئان تنك

 ينم اهسلتخاف لجر ءاجف امهرد نوثالث

 لجرلا ذخأف

 :لاق ؟ءاضق كل ضرع اذإ ىضقت فيك

 هللا باتكب يضقأ

 نيعبسلا ىلع نديزأل
 نأ نم هل اريخ احيق مكدحأ فوج ئلتمي نأل

 ارعش ئلتمي
 كذخف زربت ال

 قرولاب قرولا الو «بهذلاب بهذلا اوعيبت ال

 قحلا ىلع نيرهاظ يتمأ نم ةفئاط لازت ال

 هل ءوضو ال نمل ةالص ال

 ليللا نم مايصلا عمجي مل نمل مايص ال
 ائيش لتاقلا ثري ال

 رفاكلا ثري الو رفاكلا ملسملا ثري ال

 ملسملا

 هدهع يف دهع وذ الو رفاكب ملسم لتقي ال

 نابضغ وهو نينثا ىلع ٌمَكَح نيضقي ال

 ترظن وأ تزمغ وأ تلبق كلعل

 ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف مكح دقل
 ةعقرأ

 يب ادب هجاوزأ رييختب يب هللا لوسر رمأ امل

 مل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ ول

 يدهلا قسأ

 كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول

 ةنياعملاك ربخلا سيل
 ليفي

 ةريره وبأ

 ةشئاع

 صاقو نب ةمقلع

 ةشئاع

 ةريره وبأ

 سايع نبا

VVV 

14۳ 

 ففي

E3 

4o6 

4۲ 

AE 

1۳ 

1۹ 

AVY 

۹۲۰ 

ATV 

ATA 

۷0۹% 

VY 

 الكا
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 ج
 ثيدحلا
 سآت تأ سڪ
 ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل

 هتبوقعو هضرع لحي دجاولا ي
 (ردب ىراسأ) ىراسألا ءالؤه يف نورت ام
 اوتأف هب مكترمأ امو هوبنتجاف هنع مكتيهن ام

 متعطتسا ام هنم

 ءيلم ىلع مكدحأ عبتا نإف ملظ ينغلا لطم

 لعفيلف ةرمعو جحب لهي نأ مكنم دارأ نم

 هولتقاف هنيد لدب نم

 اهنم اريخ اهريغ ىأرف نيمي ىلع فلح نم
 ريخ وه يذلا لعفيلو هنيمي نع رفكيلف
 باصأ دقف انكسن كسنو انتالص ىلص نم

 ةنسلا

 هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم

 ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم
 كلذ الإ اهل

 رهاظلاب مكحن نحن
 ىتح هظفحف ائيدح انم عمس اءرما هللا رضن

 ىلع ةأرملا حكنت نأ ةي هللا لوسر يهن

 اهتلاخ وأ اهتمع

 يهزت ىتح ةرمثلا عيب نع ىهن
 ةاصحلا عيب نع ىهن

 لاصولا نع ىهن

 عابسلا نم بان يذ لك لكأ نع ىهن
 مكتيهنو .اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن

 اوكسماف ةثالث قوف يحاضألا موحل نع
 مكل ادب ام

 رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا

۴۴۱ 

 ةحفصلا مقر يوارلا

 A۴۱ يردخلا ديعس وبأ

 46 ديوس نب ديرشلا
 A4) ١754 سابع نبا

 ov“ ةريره وبأ

 هه ةشئاع

 ١١م سابع نبا

 م5 ىف“ ةريره وبأ

 VA ءاربلا

 ١7١ ء۹۲٩۸  يراصنألا ةداتق وبأ

 ١١م6 ةريره وبأو « سنأ

o۳ 

 "AT هريره وبأ

 نفي سنأ

 ةريره وبأ

 ۹44 ىنشخلا ةبلعت وبأ

 444 قمك بيصحلا نب ةديرب

 00 ةشئاع



 ةحفصلا مقر يوارلا ثيدحلا

 4. (هعفري) «ةمركع هللا ءاش نإ :لاق مث .اشيرق نوزغأل هللاو

 امك نارقلا يف ركذن ال انل ام هللا لوسر اي

 ةرامع مأو ءةملس مأ لاجرلا ركذي

 ۷۷۱ ةيراصنألا

 يسفن ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابع اي
 ۸۰۸ رذ وبأ اوملاظت الف امرحم مكتنيب هتلعجو

 لهده ج2

۳۲ 



 ةعوطقملاو ةفوقوملا راثآلا سرهف

 ةحفصلا مقر يوارلا رثألا

 t۷ سابع نبا نيلجألا دعبأ
 f 4 ةشئاع لسغلا بجو دقف ناتخلا ناتخلا زواج اذإ

 ضف سابع نبا ةيآ مظعأ نآرقلا لهأ نم قرتسا ناطيشلا نإ

 2.1١١9 ١١١١ ركب يبأ نب دمحم هيبأ مأو همأ مأ ءهيتدج كرتو تام الجر نإ

 نامثعو جحلا يف ةعتملاب رمأي ناك ايلع نأ

 ۹٤ قيقش نب هللادبع اهنع يهني ناك

 قلط يذلا يف :لاق هنع هللا يضر رمع نأ

 ةدعلا يف هثرت :لاق ضيرم وهو هتأرما

 111۰ يعخنلا ميهاربإ اهثری الو
 1 1Y) بيسملا نب ديعس ةرشع ةسمخ ماهبإلا يف لعجي ناك رمع نأ

 ىلع ةيدلا :لوقي ناك هنع هللا يضر رمع نأ

 1۳ بيسملا نب ديعس ۰ ةلقاعل

 هيف كرتشا ول :رمع لاقف ةليغ لتُق امالغ نأ
 311 رمع نب هللادبع مهتلتقل ءاعنص لهأ

 هللا يضر ركب ابأ ايتأ سابعلاو ةمطاف نأ

 كدف نم هضرأ امهئاريم نوسمتلي مهنع
 ۰۱ ةشئاعو رمعو ءركب وبأ ركب وبأ لاقف ربيخ نم همهسو

 t٠ يرعشألا ىسوم وبأ ءوضولا ضقني ال مونلا نأ
 هدجو هنأكف اثالث رمع ىلع نذأتسا هنأ

 ۲ يرعشألا ىسوم وبأ

 نفض



 ةحفصلا مقر يوارلا رثألا

 1Y ةبعش نب ةريغملا ةأرملا صالمإ يف مهراشتسا هنأ

 oo يبعشلا سيق تنب ةمطاف ثيدحب ثدح هنأ

 لئاق لوقي نأ مجرلا ةيآ نع اوكلهت نأ مكايإ

 نع بيسملا نب ديعس نيدح دجن ال

 ۹۹۳ رمع

 هللا يضر قيدصلا ركب ىبأ ىلإ ةدجلا تءاج

 هدا بيؤُذ يبأ نبا ۰ اهثاریم لأست هنع

 سم نم ءوضولا ضقن يف دوعسم نبا يأر
 ركذلا

 :ye نيصح نب نارمع دجسف اهس
 6۹£ سابع نبا لوعت ال ضئارفلا

 45 سابع نبا مهنع تأزجأل اهوحبذف ةرقب اوضرتعا ولف

 1۳ ءادرذلا وبأ ًاضوتف (رطفأف) ءاق

 ٠ تاعضر رشع :نآرقلا نم لزن اميف ناك

 ۹0۸ ةشئاع تامولعم سمخب نخسنف « نمرحي تامولعم

 ىتح تيبلا ىف تسبح تنز اذإ ةأرملا تناك

 ۹۹۱ سابع نبا ۰ تومت

 يف شيرق هموصت اموی ءاروشاع تناك

 464 ةشئاع ةيلهاجلا

 ظ ضغبأ ينإ :لوقي حيرش ىلإو يلع ّيلإ بتك
 - نوضقت متنك امك اوضقاف «فالتخالا

 كلو يناملسلا ةديبع - دلولا مأ يف ينعي

 AY سابع نبا ثدحألاف ثدحألاب ذخأن انك

 هثراوتو يلبق ناك ارمأ ضقنأ نأ عيطتسأ ال

 114 نامثع سانلا

 ۱4۸ دوعسم نبا نسح هللا دنع وهف ًانّسَح نوملسملا هآر ام

 لام يف لعجي مل هللا نإ «هتلهاب ينلهاب نم

 YE 4 سابع نبا اثلثو افصنو افصن دحاو

 o ةشئاعو سابع نبا سارهملاب عنصن فيكف

 ضيع



 وبأ ذاتسألا «ميهاربإ نب دمحم نب ميهاربإ 00

 كالا °f) :ىنييارفسإلا قاحسإ

 ضرك YY 1 روث وبأ «ناميلا يبأ نب دلاخ نب ميهاربإ
 °6 : يعخنلا ميهاربإ 58 : يدادغبلا

 ٤۳١ 244١ :مامإلا ءلبنح نب دمحأ | قاحسإ وبأ «فسوي نب يلع نب ميهاربإ
 لاح .۱۳۴۳۷ : '"يزاریشلا

 يزارلا ركب وبأ يلع نب دمحأ | ٤١۳ ء١۴۳٤ :ماظنلا ءرايس نب ميهاربإ

 .۱۳۳۷ : صاصجلا 111 كلل

 لاق .يعفاشلا قاحسإ وبأ «يدابآزوريفلا نيدلا لامج «فسوي نب يلع نب ميهاربإ وه
 فيناصتلاو .تارثاكتملا مولعلا نم نونفلا وذ ءققدملا نقتملا ققحملا مامإلا» :يوونلا
 ىف «تكنلا»و ««هقفلا ىف هيبنتلا»و «بذهملا» هتافنصم رهشأ .«تادجتسملا ةعفانلا
 رظنا .ه١۷٤ ةنس يفوت .هقفلا لوصأ يف «ةرصبتلا»و ءهحرشو «عمللا»و «فالخلا
 /" بهذلا تارذش .؟68/4١7 ىكبسلا نبال ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط :يف هتمجرت

 ١۷۲/۲. ٠ تاغللاو ءامسألا بيذهت ۹
 ..ًاوهس هتمجرت ٌتطَقَس (۲)

 ةنس يفوتو ه6٠ ةنس دلو «صاصجلاب بقلملا يلع نب دمحأ وه :يزارلا ركب وبأ
 دادغبب هرصع يف ةيفنحلا مامإ ناك ءيخركلا نسحلا يبأ ىلع هقفلا سرد ءهلا٠

 اشاب لامك نبا هدعو «لعفي ملف بلطلا هيلع ديعأو «عنتماف ةاضقلا ءاضق هنم بلط
 نم هل «جيرختلا باحصأ نم يأ «عبسلا ءاهقفلا تاقبط نم ةعبارلا ةقبطلا يف
 طبنتسملا هيلإ جاتحي ام ىلع لمتشي باتك وهو .«صاصجلا لوصأ» :فيناصتلا
 -هتمجرت رظنا «نآرقلا ماكحأ» هباتكل ةمدقم هلعج دقو «ميركلا نآرقلا نم ماكحألل

ro 



 . :جيرس نب رمع نب دمحأ

 .91/8/ :يدنوارلا نبا «ىيحي نب دمحأ

 .4186 : ةماسأ

 ٠٠١١. :ينزملا «ىيحي نب ليعامسإ

 ٠١۲۲. ء۱۲۲۰ :رکب وبأ ءمصألا

 (ب)
 ۱۲۷٤. :ةريرب

 Y1. : يخلبلا

 6 : حابر نب لالب

 ۲ 1۹+٧+ : يسيرملا رشب

 )ج(
 ٥۳۲ ۷٤۹. 259 : يئاطلا متاح

 ٤٥١. :يرصبلا راسي نب نسحلا

 يبأ نب يلع وبأ «نيسحلا نب نسحلا

 ٤۷۳. :ةريره

 ‹يمليحلا «دمحم نب نسحلا نب نيسحلا
 1 ۷۷١. :يناجرجلا

 .5945 : يوغبلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا

 )چ(
 .الا/٠١٠ :يراصنألا ةميزخ

 .9559 :يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا

 )ذ(
 .518 :نامس نب ناوكذ

 .685 :نيديلا وذ

 )د(
 .۱۲۷۲ : ی هللا لوسر ىلوم «عفار وبأ

 .5؟١ :نلمحرلادبع نب ةعيبر

6 
 :ةعمز ۷۳٤.

 :ديز 5١54.

 (س)
 .١؟8١5© :ذاعم نب دعس

 .087 :يردخلا ديعس وبأ «كلام نب دعس

 . ٤٥۷ : ريبج نب ديعس

 .484 :شفخألا ةدعسم نب ديعس

 .508 :بيسملا نب ديعس

 ,الا"١ : رخص نب ةملس

 .484 :نلمحرلادبع نب ةملس وبأ

 .الالا :ةملس مأ

 5١9. :حلاص يبأ نب ليهس

 (ش)
 ٤٥١. : يضاقلا «ثراحلا نب حيرش

 .ءها/ :لئاو وبأ «ةملس نب قيقش م. « غ

 (ص)
 .الا* ٠ :ةيمأ نب ناوفص

 ۷1/۳ بهذلا تارذش ۰۸۸ص مجارتلا جات CYA -_ ۲۷ص ةيهبلا دئاوفلا :ىف =

 50/١. نيبملا حتفلا

۳۳٢ 



(€) 
 .ه۳٥ 25١09 :نينمؤملا مأ ةشئاع

 .401 :يبعشلا «ليبحرش نب رماع

 ٠١۳١۹. :هلَك يبنلا مع سابعلا
 ۷١١ .كالال ,.608 :ىضاقلا ءرابجلادبع

 ش ۰ ۲
 . ۱۱۸۹ :فوع نب نلمحرلادبع
 «باهولادبع نب دمحم نب مالسلادبع

 ,2884 .58؟ :مشاه وبأ ءيئابجلا

 . ٠١4

 .۲۳۹ :يناجرجلا رهاقلادبع

 ءيخلبلا دومحم نب دمحأ نب هللادبع
 e سام : مساقلا وبأ « يبعكلا

 ٠٥٥۹. :ريبزلا نب هللادبع

 ."”56 : بالك نب دمحم نب ديعس نب هللادبع

 .۳۷۷ .5148 : سابع نب هللادبع

 .4514 :قيدصلا ركب وبأ «نامثع نب هللادبع

 .ههاث :باطخلا نب رمع نب هللادبع

 ىسوم وبأ ء.ميلس نب سيق نب هللادبع
 48١. :يرعشألا

 .4895 :يرعبزلا نبا «سيق نب هللادبع

 5١5 1۲٤. :دوعسم نب هللادبع

 وأ ء.نسحلا وبأ .هللا ديبع وأ ؛هللادبع

 .1۲9 فتلك ۷ : يربنعلا نيسحلا

 ديز وبأ «رمع نب هللا ديبع وأ ؛هللادبع
 ١٠١85. :ىسوبدلا

 .450 :يعمصألا «بيرق نب كلملادبع

 . .ًاوهس هتمج رث تطَقَس هس )1(

 ‹ينيوجلا فسوي نب هللادبع نب كلملادبع
 4 :نيمرحلا مامإ «يلاعملا وبأ

 OAT فول 1۸

 نسحلا وبأ «لالد نب نسحلا نب هللا ديبع

 ۸۳۹ كال ٦۰٦ ۳۰۰ :ىحركلا

۷ 1 

 .495 :نافع نب نامثع

 ۸٦۸. :يوحنلا «ءينج نب نامثع

 ۸ : هللادبع نب ةمركع

 .417؟ :ىضترملا فيرشلا نيسحلا نب يلع

 :يرعشألا نسحلا وبأ «ليعامسإ نب يلع
 1 نمو 4 نك

 .ه۳۲ .49 :بلاط يبأ نب يلع

 15١١. :يسرافلا يلع وبأ

 .558 25١09 :باطخلا نب رمع

 .ه١١ :ظحاجلا ءهرحب نب ورمع

 .959 :هيوبيس «ربنق نب نامثع نب ورمع

 ."ه؟ :لهج وبأ «ماشه نب ورمع

 .۸۳۹ ۰۸۳۰ :نابأ نب ىسيع

 )غ(
 .ة١١ :ةملس نب ناليغ

 (ف)
 .901 :ءارهزلا ةمطاف
 .ههال :سيق تنب ةمطاف

 .1 4٠ : °" رمليدلا زوريف

 =رخآ يف يسنعلا دوسألا لتاق وهو «ثيداحأ هل «ليلج يباحص :وه يمليدلا زوريف

۳¥ 



(3) 
 48١. :ديبع وبأ ءمالس نب مساقلا

 .۱۲۷۴ :ركب يبأ نب دمحم نب مساق

 ١٠١١١. :ثراحلا تنب ةليتق

 )م

 ء۹۹٠٠ 2535 :مامإلا .سنأ نب كلام

0 

 ۷٦۸ : كلام نب زعام

 4 : يجلدملا ززجم

 هللادبع وبأ دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ATV للكا CYA : يرصبلا

 241 :يعفاشلا مامإلا «سيردإ نب دمحم

(EVىك؟ك١ فالف فداك  

 .651/ : يناساقلا «قاحسإ نب دمحم

 :يراخبلا مامإلا ءليعامسإ نب دمحم

 . ١38

 :يناهفصألا ملسم وبأ «رحب نب دمحم

 .474 قاله

 ٤۷۸. :كروف نب نسحلا نب دمحم

 ٥٤۸. :يرهاظلا دواد نب دمحم

 5١6. 2549 :نيريس نب دمحم

 ركب وبأ يضاقلا «بيطلا نب دمحم

 رم ل594 لكه5 ۲٤١ :ىنالقابلا

o1 <1۲ 1 c۸ 

 ركب وبأ «يدادغبلا هللادبع نب دمحم

 48١. :يفاريصلا

 :يروباسينلا مكاحلا هللادبع نب دمحم

 ك١

 يلع وبأ «مالس نب باهولادبع نب دمحم
 177٠١. 50/7 : يئابجلا

 ١١١١. ,.ه٠8 :لافقلا ءيلع نب دمحم

 نيسحلا وبأ ءبيطلا نب يلع نب دمحم
 لكلا مالا oF» م١١ :يرصبلا

 A4 ءالأاإل ىحم

 نيدلا رخف «نيسحلا نب رمع نب دمحم
 5١8. :يزارلا

 ركب وبأ ءهرفعج نب دمحم نب دمحم
 .ةكا“ :قاقدلا

 مامإلا دمحم نب دمحم نب دمحم

 ٦4١ فدا ٤۳۰ 49١ :ىلازغلا

1۴ ۰ 

 65١. :يرهزلا ءملسم نب دمحم

 ,.6817 :ةملسم نب دمحم

 .عهك :عدجألا نب قورسم

 ٠١۸۲. :ملسم مامإلا ءجاجحلا نب ملسم

 .099 :مالسلا هيلع حيسملا

 يف هلتق: لب :ليقو ««زوریف حلاصلا لجرلا هلتق» : هك يبنلا لاقف دك يبنلا ةايح =

 هنع هللا يضر يفوت .مكاحلا دمحأ وبأ هبوصو «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ةفالخ

 .هنع هللا يضر ةيواعم نمز يف لب :ليقو ءهنع هللا يضر نامثع انديس ةفالخ يف

 ًالقن يشكرزلل ربتعملا ء(١۸) مقر ةمجرت ١١4/7 بيذهتلا ريرقت :يف هتمجرت رظنا

 .7/١57؟ رصتخملا نايب ققحم نع

0 



 .۱۳۳۹ :2"لبج نب ذاعم

 9ك, : ةديبع وبأ «ىنثملا نب رمعم

 68١. :ةبعش نب ةريغملا

 :(ةريرب جوز) دمحأ يبأ ىلوم ثيغم

1 

 .1719/7 ءالالا/ :نينمؤملا مآ «ةنوميم

 (ن)
 ٠١١١. :ثراحلا نب رضنلا

 2988 :ةفينح وبأ مامإلا «تباث نب نامعنلا

 ربه TIT كمال

 °۹ :دوعسم نب ميعن

 ١١148. : ىناورهنلا

 )١( .اوهس هتمج رن ٌتطَقَس .

 (ه)
 TYE 564 : ةريره وبأ

 .۷۳۲ :ةيمأ نب لاله

 (ي)
 ¥o\. : ةيمأ نب ىلعي

 وبأ ةاضقلا يضاق «ميهاربإ نب بوقعي

 .511 :فسوي

 دحأ وهو .يجرزخلا يراصنألا سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم :وه لبج نب ذاعم
 عم اهلك دهاشملاو ًادحأو ًاردب دهشو ؛راصنألا عم ةبقعلا اودهش نيذلا نيعبسلا

 طا .حصألا ىلع ةنس 8 هرمع ناكو ھ۱۸ ةنس سومع نوعاط يف يفوت «ةعبرأ
 ©/١885. ةباغلا دسأ « 1475/7 ةباصإلا : : يف هتمجرت

۳۹ 



 نادلبلاو نكامألا سرهف

 .494 :ءابق ."4 :انسإ
 . ۱۱۹۷ :دنق

 كنكرمس ۷۲١. :ةعاضب رثب

 .0947 :ناحيج

05 



0 
 .۳۲۷ :ةحابإلا

 .5084 :ةزاجإلا

 ١7١. 7 :داهتجالا

 .5اله :ءازجإلا

 ٤١١. :عامجإلا

 ١٠١85. :ةلاخإلا

 .۲۸۸ :ءادألا

 ١71١85. :ةعقرألا

 ٤۸۳. :شرألا

 ٤١١. :دلولا مأ

 .۳۷۹ :ةلامإلا

 .545 2.545 :رمألا

 ٠٠١۲. :لصألا

 .۲۸۹ :ةداعإلا

 ۲۱١. :يئانثتسالا

 ١١9١. :ناسحتسالا

 :لالدتسالا ۳۷۰ ۱١١۹۹.

 :باحصتسالا ١١۷١.
 :راسفتسالا 1١4.

 :قسوألا ۸۳١.

 (ب)
 ۷٦١. :نئابلا

 .۹۷۸ :ءادبلا

 .5448 :ٌضَرَبلا

 ۳٤١. :نالطبلا

 .ه١۲ :ٌتْيَبلا

 .۸۸۲ :نايبلا

 .87 :ررغلا عيب

 (ت)
 ۹٠۰۹4. ۰۹۰۸ :ليوأتلا

 .8١١ا/ :ىنيسحتلا

 0 : داهتجالا ؤرجت

 ٠١۸١. :طانملا جيرخت

 ./85 : صيصختلا

 .۲۲۸ ء۲۲۴۳ :فدارتلا

 .17517/ : حيجرتلا

 .6818 ۲۰۷ : ضقانتلا

 ۳ : حيقنتلا

 ٠٠١١. : فياضتلا

 ٠١١۸. :ديلقتلا

۳41 



 :ميسقتلا ۱٠۷۹ء ١١41.

 .36ا/ :لسلستلا

 .777 : كيكشتلا

 56٠. : تفاهتلا

 .619 :رتاوتلا

 .۲۲۸ :ةعسوتلا

 .۲۲۹ :سينجتلا ريسيت

 .۲۲۹ :ةقباطملا ريسيت

 )چ(
 .۳۲۷ 1955 :زئاجلا

 ٠٠٠١١ فمه :ٌّبَجلا
 .؟"94 : ةلبجلا

 1١. "© قرم : ماذجلا

 .۲۲۲ : يئزجلا

 .588 :نونجلا

(0) 

 :ىجاحلا ١٠١96.

 :ٌدحلا ٠١۷.

 .۷۲۲ :زرحلا

TAY : مكحلا 

 .5554 :رصحلا

 .7157؟ : ةقيقحلا

 .؟١1 :ةيعرشلا ةقيقحلا

(ë) 

 . ۹ : صاخلا

 684 : ربخلا

 .ه٣٣ :دحاولا ربخ

 )د(

 ۸٠۹. :قئادلا

 .؟6© :ناربدلا

 ۲۲١. :مازتلالا ةلالد

 ۲۲١. :نمضتلا ةلالد

 ۲۲١. :ةقباطملا ةلالد

 .؟7١ :رودلا

 ۱٠١١. :نارودلا

6 

 ل١33 ۲۰۹ ۰۲۰۸ :یتاذلا

6 

 8"1١. قمك :ىّنكلا

 .ال١5 :ةيعجرلا

 ٤۳". : ةصخرلا

 ٠ يمسرلا : ۸*.

 ۹ :يورلا

 (س)
 ۳٠١. :ببسلا

 .١١ا/4 :ربسلا

 .6808 :دنسلا

 (ش)

 :ذاشلا 8١".

۳£ 



 11١7. :هبشلا
 .۳۳۸ : طرشلا
 ۷٥۳. :ةعفشلا

 (ص)
 . 896 : يباحصلا

 , "89 : ةحصلا

 .۸۲۲ : ةفصلا

 (ض)
 .ه۷٦ : طبضلا

 ١٠١937. :تايرورضلا

 (ظ)
 ۹٠۸. :رهاظلا

 VE : راهظلا

 )ع(
 ماعلا : ٥.

 .1°°*¶ 249٠ :ءاروشاع

 .ةه54 :ةلادعلا

 :لدعلا ٥٦۸.

 :ايارعلا ١1١6٠.

 :یضرعلا 27٠١9 1١١"١1.

fo : ةميزعلا 

 € : ملعلا

 ۳۷١. :يرظنلا ملعلا

 ۳۷١. :يرورضلا ملعلا

 .448 :ةّنعلا

 .559 :لوعلا

 .۸۲۳ :ةياغلا

 1١1١8. :قرافلا

 ٠0 : عرفلا

 .7588 : ضرفلا

 ۳٤۲. :داسفلا

 8*1١. :رابتعالا داسف

 /١١7. :عضولا داسف

 (ق)

 .77© :ءرقلا

 .۳۷۲ :نآرقلا

 .۳۷۷ :عبسلا تاءارقلا

 .١٠”ه ٤۸٩ :نّرَملا

 . ۱۱۹۲ « ۱۱۳۸ :بلقلا

 .5"97 :راطنقلا

 ۳٠۳. ۲۸۸ :ءاضقلا

 ٠٠۳١۷ :ةماسقلا

 ٠٠٠١. :سايقلا

 ۲١۱۷. :فلخلا سايق

 ٠١١۷. :ةلالدلا سايق

 .۲۱۹ :يرودلا سايقلا

 . ٠٠۲۷ :سكعلا سايق

4۳ 



 (ك)

 .ه۹٦ :رئابكلا

 .۳۷۲ :باتكلا

 ۳۷١. :يسفنلا مالكلا

 .۲۲۲ 5١4 :ىلكلا

 ۲٠۸. :ةبكرملا ةيلكلا

 ١١٠١١. ء١١٠٠ :رسكلا

 (ل)

 ۲٠۸. : ىظفللا

 .۲۳۸ :ةمللا

 ۷۳١ :ناعللا

(^) 

 rv : عناملا

 ۹ : حابملا

 ٠١١۴١. :ةلهابملا

 .۸۸4 :نّيَبملا

 ٠٠۹. :نتملا

 ۹٤(. :ةعتملا

 ۲٠۱۹. :ةفياضتملا

 .۳۸۷ : هباشتملا

 .7؟7 :ئطاوتملا

 .ة "5ك :لاقثملا

 77 :زاجملا

 ۸٦٤. :لمجملا

 .۷۲۹ : نجلا

 .ه٤۷ :لاحلا لوهجم

 "8ك : مكحملا

 ."51؟ :هيلع موكحملا

 ۳٤١. :هيف موكحملا

 ١٠١. ؟ا/ : ةئطخملا

 3/8 :ٌدملا

 .ه١۸ :سلدملا

 .7؟١ :بكرملا

 .5"57 :لّسرملا

 .869 :قلطملا

 .5509 :ةبتاكملا

 .۳۲۳ :هوركملا

 ١١88. :بسانملا

 ١٠١885. :ةبسانملا

 55١4. :ةلوانملا

 .5؟5 :قوطنملا

 215١17 ۸۲٤. :لصفنملا

 5 : عطقنملا

 ٠١٤١. (514 :ةرداصملا

 21١199 ٠٠٠١. :ةلسرملا حلاصملا

 ١١199. :ةاغلملا حلاصملا

 1١99. :ربتعملا حلاصملا

 .17؟786 ء۲۷٠۱ :ةبوصملا

 ۲٤۷. :بّدعملا

 .5؟١ :درفملا

 :موهفملا ٠١١.

 ۹٦۷. :رصحلا موهفم

 ٠٤۳. :ددعلا موهفم

 .447 :ةياغلا موهفم

 ٠٤١. :ةفصلا موهفم
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 .447 :طرشلا موهفم

 ۸٥۹. :دیقملا

 ضيفتسملا : ٥۳۳.

 :كرتشملا ۲٠٤.

 :بججوملا ١١١۴.

 :فوقوملا 1٤۳١.

 (ن)
 ١١١١. :شابنلا

 ۳٠۹. :بدنلا

 .ه۷١ : يرظنلا

 ۲٠٤. :رظنلا

 .۷۲۲ :باصنلا

 ۲٠۲. :ناضيقنلا

 ١١٤١. ء١٤٠٠ :ضقنلا
 ٠٠١١. :روسكملا ضقنلا

 91/٠. :خسنلا

 .586 :يهنلا

 (و)

 ۲۸٤. :بجاولا

 .۲۹۱ :يئافكلا بجاولا

 .۲۹۸ :عسوملا بجاولا

 YA :بوجولا

 .”9”© :عضولا

 (ي)
 445١ : سومغلا نيميلا

 گچ 2-20

١" 



 فئاوطلاو قرفلا سرهف

 ."ه* :يأرلا باحصأ

 .457 :تيبلا لهأ

 .71/8 : ةمهاربلا

 :ةيمشهبلا ١//71.

 .؟ا/© : ةيئابجلا

 AV۹ ىعال ءالاال ءالم8 :ةلبانحلا

 1141 TE لحس

 :ةيفنحلا ۱۹٩ ۲۰۰ ۳٠۰١ 2475

ff:فمع فم“ فدك مالا  

CVA (VOR VET V4 MY 

 1141 1° ° CAE للم

 .4377 :جراوخلا

 ٥٤۸. ء٩٦۳۹ :ةضفارلا = ضفاورلا

 :ةيرهاظلا ۲٤١.

 :ةيماركلا ۲۷١.

 :ةبوصملا ٥۹٦.

 :ةلزتعملا  ۲٤۲كوك ۳۱۰ ۳١٣۹

°۹, 4 

 :ةينمسلا ٥٠١.

 ١١9. ملفا" c۸ 1۰ هما :ةيعفاشلا

 :ةعيشلا ٤٣٠١ء ١١١١.

 :درهيلا ۹۷٤.

 کچ کو

۳ 



 ةيرعشلا دهاوشلا سرهف

 ةحفصلا

 5 هَضَرَأ ينتاك يبن ُتْنَك ْمُكِضْرَأِب ًالِزاَنُم ِحْدَق ا هَضِيَفْئُملْوَنلاباَهِطْسَب ْنِم ييي ُتِيَاَرَرْضِم رضم لف ا
 د6 36 %

EEE۳۹ طغُمنناةَيِيلأَةَقِي 5 طخ ٍرْيَمِباَضِر ي  

2 2 

 ۴٩ ًاليِمَجْلا َيِئاَتَن ٌبِحْوَتْسُم دايِضْفَن ُرِئاَخ ٍقْبَسِبَوُهَو

 داع ¥ د

 ى ُاَدَمَألاٍوِبْثَدِهَضاَمْلْضَمْلَو اَهْتاَرَضاَهَلْسَدِهَشَوَحِِلَمَو
 # ¥ دع

 4۸ مَحَقْفُم تآل ىَّكَح ٌمَحْنأ آلا ٍرَبَطْضُم تال ىَّنَح ُتوَّبَصَت ْدَقَل

 داع د6 ¥

 ه+ اَرُمَكْدَقٌ يَ اَدإَف تأ اَدِإ يِنُدِشْرُي َبِْنَّنلا دأب يِنَط َناَكْدَن
 o۲ EE إو ميرلا وع نم طتفأ شل

 ه۲  اَرَئَعاَمْلُك وُعْدَيَو ُءيِسُمْلا وُجْرَي ْنَمَف َنيِنِسْحُمْلا يِهّلِإ ٌوُفَع صح نإ

£۷ 



 م مر و تبع نإ
 اَمَف يِرِظاَن نع ةَروَص ْمَتْبْغ لإ

 5 ٌةَرِضاَح ِناَمْدَألا يِ ي َقِئاَمَحْلا ْلْئِم »عا || ٠

 0 4 و 5 نإ

 ْمتئَأَكِنوُمْعَل |ٍنع أوبم 1
 ُهّذلا يِف ُنِئ اًمَحل ُدِئاَقَحْلا َتَبَن دام لم

 ايغتيت 0 7 َءُتِيَتاَم اَدِإٌتَنُك

 و 98
 ا 7 ىبيش ض با : خاًضيِبإَدْعَي ٌتْرِصَف

 هاما

 زاوا يم

 ٌمُُدَعَوْلاَو ٌيِلَعْلَ

 بيصن ليَ اتا لو

 ا مح اعا ت ر

3Yَلاَجِر َيِفاَرَقْلا حَل  

 ْنْيَع و َنِيَعَو ْنِيَع هع '

 فو ك رح يِنِدَدديْعَمّدَع ك ي

r وُ ُنوُّلاَو ٌُتوُُحْلأاَوٌةاَوَدَو 

 مار ف يف |ان ! معلا فرطم ىف ُلاَتْخُمْلا اهنا الأ

 ىقتلاو لضفملاَو ب ٠ لار 1 ْمَمْلاَو َتاَدآلاَو َملِعلا ىَرَت
 ت

7 
NII + 

 ةَرَمْعَجْرَت ُهَدُبَالَنَأ ٌنِقوُتَو

 يِرَل

 ناو
 وص ذرت ناو

 : ةر ت ت

 دج جراح يِ

6 25 6 

 . بشم مث ٌسِفاَنَو سلخ م

 لَمْ َهَهنةَتالَقل ايِذَو ٌحيِفَمَو

 215ج: ذأ َه ملا يِف

 ْنيِلَثَو يِوَتلَتَف يِفاَوَقَْل 7

 0 0 FT هو عقم و

 ل يم 0 0 وع و يورلا يِف تع ويع ف تعو

 ٌنيِبَتْسَم : اهرم اومهتصع

 ت

26 2 % 

 ورم 0 0 7

 ٍه يف ن 1 1 6 - |

 ردلا هن ك e 9 ِثاَدَجألا فدص ىلإ

۳4۸ 

oY 

oY 

oY 

oY 

or 

or 

or 

or 

or 

or 

or 

or 

or 



 ٌيِدانعلاب ٌمنصي ٌرهدلا ٌتيأر

 ينأيهاوهنيذلاٌلكام

 روفناذايبض ٌُترصبأ دقل

 يقالتلاوهيف ٍبرقلا ُماَوَد

 ىوه هاوهن يذلالكام
 ٌبيجع ءاربايندلا يفامهو

 اول بكّرلاب يِب رِسَف يب ْرِس حاص

 مهبدني نيح مهاخأ نولأسي ال

 مرکل ين يدع ىدعفا وباب

 اًهُعّنبيآل ٍضْرَأِب دامس مْ

 دَرَو يذلا رجا ى كلا أَو

 نكي ملو ءالخلا يف ىليل ٌتعيابو

 كب و 2 ها اس ھل 0
 ثالثوعيزاعبس تنب

 ٍدارملا سكع يف ٌرهدلا يتأيو

 داعب يف هنع بوغرملا الو

 ٍدايدزا يف ىحضأ هيف يمارغ

 يوارم يف ٌسكاعي ىحضأ دقو
 يِداغهدعبت يذلا لک الو

0 2 

26 3 ¥ 

 َنوُعَتَبَي هم
 07 مما عب

26 2 2 

 اناهرب لاق ام ىلع تابئانلا ىف

36 26 * 

 ملظامفهبأهباشينمو

2 36 % 

 ُليِساَرَمْلا ُتاَبيِجَنلا ُقاّبعلا الإ

25 3 2 

 دَّسَحلا َءاَذ بْيَتِجاَو هيف تضخ نإ eS ل

26 3 2 

 ُعِناَقَم لودع ىليل ىلع ٌدوهش

26 ¥ ¥ 

cal OC er, 

۳4۹ 

 ةحفصلا

۱۹۳ 

۱۹۳ 

۹۳ 

۹۳ 

۹۳ 

1۳ 
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 ىتلانمكيلإرذتعمل ىَنِإ

 ٍباَرَخْلِإاوُمِئاَو ِتْوَمْلِلاُدِل
 مْوَيَلُكيِدَنُيدَلَمُهَل

 ةو او

 2 يدي دوج نم بلطي بَل

 م ع
0 

 منظم َلِيِئَل َنإًابكاراب

 امِهَم اهب غلبأ
 ةحوفسمةريعوكيلإ ينم

 هتيدان نإ ٌرضنلا ىَّنَعَم ىَّنَعَمْسَي له

 ةميرك ٍءْيِض ريخ ايدمحمأ

 اَمَّبْرو تلم ول كَدض ناکام

 ْنَمِفْئَيلَف ٍةَيَذِف لباق تنك وأ

 ٌةباَرَق ترسأ نم ٌبرقأ رضنلاو
 ةُشوُنَت هيبأ ينب ُفوُيُس تَّنَظ

 اَعِبْتُم ةينملا ىلإ ُداَقُياًرْبَص

 ًةّيحتَنأباَمْيَم

 ميهأ لالضلا يف انأ ذإ تيدسأ

 موزخماهب ينرمأتومهس

 مورحم هذه ئطخمو يبلق

2 36 3% 

 عام و ر
 ٍباَبَتىَلِإْريِصيْمْعُنُكَف

 ِباَرَخْلِلاوُتِئاَو ِتْوَمْلِلاَوُدِل

26 26 % 

 عيولشملا ى ىلإ؛ ةَلِئاَم م سفن و

26 3 26 

 ٌقَفَوُم تنأو ةسم اخ حبص نم
 و42 و کر 8

 ٌقَّتْحَت ىرخأو اهِفْكاَوب تداج
 ل ا ا

 ؟قطني ال تيم عمسي فيك مآ

 ٌفِرْعُم لْخف لخفلاو اهموق نم
 ٌوَّنْحملا ظيِفَملا وهو فلا َّنَم

 ُِفْئُِئاَمهبوُئْعَيامَّرَعَأب ك ر٤

 قق كاته ٌماحرأ هلل

 ٌقَئوُم ِناع وهو ٍدّيقملا َفْسَر

 لة << جت

0۰ 

AAV 

AAV 

AAV 

۹4۲ 

۹4۲ 

١١55 

١155 

 ليشمل

 ليشمل

4° 

4۰ 

 ليشمل

14° 

14۰ 

4° 

4۰ 

14° 



 ةيلوصألا لئاسملا سرهف

 ةلأسملا
 ةحفصلا مقر

 ا 22
 YE ا حصألا ىلع عقاو كرتشملا :ةلأسم
 لا حصألا ىلع نآرقلا يف عقوو : ةلأسم
 ا cee حصألا ىلع عقاو فدارتملا : ةلأسم
 ۲۲۹  حصألا ىلع نيفدارتم ريغ «ناشطن .ناشطع١» وحنو ءدودحملاو دحلا :ةلأسم
 e ا رخآلا ناكم نيفدارتملا نم لك عقي :ةلأسم
 فضل ces لوأ عضو يف لمعتسملا ظفللا :ةقيقحلا : ةلأسم
 f eens كارتشالاو زاجملا نيب ظفللا راد اذإ :ةلأسم
 YON ces ةعقاو ةيعرشلا (ةقيقحلا) : ةلاسم
 YE ا عقاو زاجملا : ةلأسم
 f Llc نآرقلا ىف وهو :ةلأسم
 EV ل برعملا نآرقلا ىف :ةلأسم
 23200 قتشملا : ةلأسم
 Yoo ees ةقيقح قتشملا نوك يف ىنعملا ءاقب طارتشا : ةلأسم
 oV cen هريغب مئاق لعفلاو .ءيشل لعافلا مسا قتشي ال : ةلأسم
 YOR secere قتشملا نم هوحنو دوسألا :ةلأسم
 YON Lucca اسايق ةغللا تبثت ال :ةلأسم
 YY cles قلطملا عمجلل واولا : ةلأسم
 4 ا يحولاب ىلاعت هللا اهملع :يرعشألا لاق :ةلأسم
 000 ليزنتلا ىلع ناتلأسم



 ecco ضعبلاب طقسيو «عيمجلا ىلع ةيافكلا ىلع بجاولا :

 00 (ريخملا بجاولا) ةرافكلا لاصخك ءايشأ نم دحاوب رمألا :

 0 اقافتا ىصع «لعفلا لبق توملا نظ عم رخأ نم :

 eens هب الإ بجاولا متي ال ام :

 ees nsnnes هنيعب ال دحاو مرحي نأ زوجي :

 ees ةدحاو ةهج نم امارح ابجاو ءيشلا نوك ليحتسي :

 0 يزارلاو يخركلل افالخ ءهب رومأم بودنملا :

 eens فيلكتب سيل بودنملا :

 00 هب فلكم ريغ «هنع يهنم هوركملا :

 eens حابملا ىلع زئاجلا قلطي :

 eens يعرش مكح :ةحابإلا :

 eens يبعكلل افالخ هب رومأم ريغ حابملا :

 000 ا ا ا ا ع ح ح ع ح بجاولل سنجب سيل حابملا :

 eens ......... ناكمإلا بولطملا طرش :

 0 فيلكتلا يف اطرش سيل يعرشلا طرشلا لوصح :

 eens لعفب الإ فيلكت ال :

 0 هثودح لاح لعفب فيلكتلا عطقني ال :يرعشألا لاق :

 كل 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ع حج حج فيلكتلا طرش مهفلا :

 22000 00 ا ح2 خخ < ح 2 مودعملاب قلعتي رمألا :مهلوق :

 0 هتقو دنع هعوقو طرش ءافتنا رمآلا ملع امب فيلكتلا حصي :

 00 نآرقب سيلف اداحآ لقن ام :

 eee ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا :

 : ةلأسم

 : ةلأسم

 00 ا زئاج ريغ ذاشلاب لمعلا

 ملسو مهيلع هللا ىلص ءايبنألا ىلع القع عنتمي ال هنأ ىلع رثكألا

 595956 6 66 6 6 م م6 م6 eens وافق راء ف فام اء ف اف ف افاق مف م عاملا . ةيصعم

 : ةلأسم

 :ةلأسم

. 

eeeenenoen ةلبجلا رمأ هيف حضو ام اب هلعف
eenanoenonanssnunann 

 eee ارداق ه هركني ملو «لعفب ملع اذإ

۳14 
 ضف

5 

 ضف

۳۲۸ 

TY 

4V 

ror 

oV 

۳۹ 

۳1۲ 

۳۳ 



 ناضراعتي ال نالعفلا :ةلأسم
O cT 

 E es اقافتا ربتعي ال دجويس نم قافو : ةلأسم
 O ا رفكملا دنع رفاكلاك ارفك نمضتي امب عدتبملا : ةلأسم
 EV cen نالوق دمحأ دنعو ةباحصلاب عامجإلا صتخي ال : ةلأسم
 E ccs نيعمجُملا ةرثك عم فلاخملا ردن ول : ةلأسم
 fo ا ةباحصلا عم ربتعم دهتجملا يعباتلا : ةلأسم
 fo ens كلام دنع ةجح نيعباتلاو ةباحصلا نم ةنيدملا عامجإ : ةلأسم
 OY es مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال : ةلأسم
 OA es رثكألا دنع رتاوتلا ددع طرتشي ال : ةلأسم
 Vs e هب اوفرعو دحاو ىتفأ اذإ : ةلأسم
 VT cs نيققحملا دنع طرتشم ريغ رصعلا ضارقنا : ةلأسم
 V4 cers دنتسم نع الإ عامجإ ال : ةلأسم
 VQ cs سايق نع عمجي نأ زوجي : ةلأسم
 AY es ثلاث لوق ثدحأو نيلوق ىلع عمجأ اذإ : ةلأسم
 عمقا ens رثكألا دنع رخآ ليوأت وأ ءرخآ ليلد ثادحإ زوجي : ةلأسم
 N es لوألا رصعلا يلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا قافتا : ةلأسم
 AV cress ديعبب سيلو «ةجحو عامجإ فالتخالا بيقع رصعلا قافتا :ةلأسم
 4840... . الز ة للبث ثمل مبتف ... ربخب ةمألا ملع مدع زاوج يف اوفلتخا : ةلأسم
 0 Ll اعمس ةمألا دادترا عانتما راتخملا : ةلأسم
 ON ثلثلا يدوهيلا ةيد نإ :يعفاشلا لوق لثم : ةلأسم
 000 يلازغلا هركنأو ءدحاولا لقنب عامجإلاب لمعلا بجي : ةلأسم
 o60 Cc يعطقلا عامجإلا مكح راكنإ : ةلأسم
 مقالا ns هيلع هتحص فقوتت ال اميف عامجإلاب كسمتلا : ةلأسم
 ظل llc عئاقولا يف رتاوتملا فلتخا اذإ : ةلأسم
 0 cc لدعلا دحاولا ربخب ملعلا لصحي دق : ةلأسم
 OY cs رکنی ملو لَك هترضحب دحاو ربخأ اذإ :ةلأسم
 OR cs هوبذكي ملو ريثك قلخ ةرضحب دحاو ربخأ اذإ :ةلأسم

\or 



 :مم١

 0 هلقن ىلع يعاودلا رفوتت اميف دحاو درفنا اذإ :ةلأسم

 eens القع زئاج لدعلا دحاولا ربخب دبعتلا : ةلأسم

 0 دحاولا ربخب لمعلا بجي :ةلأسم

 eee لبقي ال لاحلا لوهجم :ةلأسم

 .. ةداهشلا نود ةياورلا يف دحاولاب تبثي ليدعتلاو حرجلا نأ :رثكألا :ةلأسم

 000 امهيف قالطإلا يفكي :يضاقلا لاق :ةلأسم

 eens حيجرتلا :ليقو ءمدقم حرجلا :ةلأسم

لدعلا ةياورو «ملاعلا لمعو «خلا ...ةلادعلا طرتشملا مكاحلا مكح :ةلأسم
 ليدعت 

 000 ةباحصلا ةلادع ىلع رثكألا :ةلأسم

 00 ايي هار نم يباحصلا :ةلأسم

 eens يباحص انأ :لدعلا رصاعملا لاق ول :ةلأسم

 00 طرشب سيل ددعلا :ةلأسم

 eens لَك لاق : يباحصلا لاق اذإ :ةلأسم

 00 ىهن وأ ءرمأ هتعمس :لاق اذإ :ةلأسم

 0 مرح وأ «بجوأ وأ ءاَئيِهُت وأ ءانرمأ :لاق اذإ :ةلأسم

 0 اذك ةنسلا نم :لاق اذإ :ةلأسم

 00 اوناك وأ «لعفن انك :لاق اذإ :ةلأسم

 0 فراعلل ىنعملاب ثيدحلا لقن زاوج ىلع رثكألا :ةلأسم

 0 طقس َعرفلا لصألا بّذك اذإ :ةلأسم

 00 دحاو سلجملاو «ةدايزب لدعلا درفنا اذإ :ةلأسم

 0. ءانثتسالاو ةياغلا يف الإ رثكألا دنع زئاج ربخلا ضعب فذح :ةلأسم

 00 ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ :ةلأسم

 00 ا ا ا ا ع لوبقم ٌدحلا يف دحاولا ربخ :ةلأسم

 ns هيلمحم دحأ ىلع هاور ام يباحصلا لمح اذإ :ةلأسم

 هم مّدقم هجو لك نم سايقلل فلاخملا ربخلا نأ ىلع رثكألا :ةلأسم

 0 زا لاق :يباحصلا ريغ لوق :لسرملا :ةلأسم

 0 ةرم ىلع الو راركت ىلع لدت ال رمألا ةغيص :ةلأسم

ee 
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 . ةحفصلا مقر ةلأسملا

 WY oes ًاقافتا اهرركتب ؛ هرركت بجو ةتباث ةلع ىلع قلع اذإ رمألا :ةلأسم
 E eee روفلاب نولئاق راركتلاب نولئاقلا : ةلأسم
 الو «هدض نع ًايهن سيل نيعم ءيشب رمألا نأ يلازغلا مامإلا رايتخا :ةلأسم

 A cece القع هيضتقي

 We wees لاثمالا :ءازجإلا :ةلأسم
 VA cece رثكألا ىلع ةحابإلل رظحلا دعب رمألا ةغيص :ةلأسم
 كرا ccc ديدج رمأب ءاضقلا : ةلأسم

 AY eens ءيشلاب ًارمأ سيل ءيشلاب رمألاب رمألا : ةلأسم
 AY eens نكمملا لعفلا بولطملاف قلطم لعفب رمأ اذإ :ةلأسم
 AY ceres نيلئامتمب نابقاعتملا نارمألا : ةلأسم
 AT للم هل ال ًاعرش داسفلا ىلع لدي هنيعل ءيشلا نع يهنلا :ةلأسم
 كل ce هفصول ءيشلا نع يهنلا : ةلأسم
 AY cs ًارهاظ ماودلا يضتقي يهنلا :ةلأسم
 AV cece ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا :ةلأسم
 4 cece ةغيص مومعلل :نوققحملاو يعفاشلا : ةلأسم
 Ve cs ماعب سيل ركنملا عمج :ةلأسم
 VNR esen حصت نينثال عمجلا ةينبأ :ةلأسم
 VIE cesses يقابلا يف ًازاجم ناك ماعلا صخ اذإ : ةلأسم
 V4 cece ةجح نّيبمب صيصختلا دعب ماعلا : ةلأسم
 ۷٠١ .... ًاقافتا همومع يف لاؤسلل عبات هنود لقتسملا ريغ لئاسلا باوج : ةلأسم
 VE ا ةقيقح ال ًازاجم هيينعم ىلع هقالطإ حصي كرتشملا :ةلأسم
 VPA eens مومعلا يضتقي (يوتسي ال :لثم ةاواسملا يفن : ةلأسم
 Vee esses ىضتقملا : ةلأسم
 VEE senses ees ماع «تلكأ نإ»و ««تلكأ ال» :ةلأسم

 VEV ccs هماسقأ يف اماع نوكي ال ُتَّبْنَملا لعفلا :ةلأسم
 معي «راجلل ةعفشلاب ىضقو ءررغلا عيب نع ىهن :يباحصلا لوق وحن : ةلأسم

 ¥Vo ا ا ا ا eens راجلاو ررغلا



 ةحفصلا مقر ةلأسملا

 Ve iss .. ةغيصلاب ال ًاعرش سايقلاب مع ةلع ىلع مكح قلع اذإ :ةلأسم
 ا Sess ققحتي ال مومع هل موهفملا نأ يف فالخلا :ةلأسم

 دهع وذ الو «رفاكب ملسم لتقي الج ةي هلوق لثم :ةيفنحلا تلاق :ةلأسم

 ىلا cece مومعلا يضتقيف ءرفاكب هانعم «هدهع يف

 .VY cucu ةمألل ماعب سيل (تكرشا نئل# .(لّمزملا اهيأ اي :لثم :ةلأسم

 VE ا ماعب سيل دحاول هباطخ .:ةلأسم

 ركذملا هيف بلغي امم «اولعف» وحنو «نيملسملاك «ملاسلا ركذملا عمج : ةلأسم

 فم eee eee eens ءاسنلا هيف لخدي ال

 فورت 0 رثكألا دنع ثنؤملا لمشت ةيطرشلا «ْنَم» :ةلأسم

 الال# ٠ رثكألا دنع ديبعلا لمشي امهوحنو «نينمؤملا»و ««سانلا» ب باطخلا :ةلأسم

 ا . مالسلا هيلع لوسرلا لمشي (يدابع ايف .«سانلا اهيأ اي :لئثم : ةلأسم

 لال ل مهدعب نمل ًاباطخ سيل «سانلا اهيأ اي :لثم :ةلأسم

 VAS eseren هباطخ قلعتم مومع يف لخاد بطاخملا : ةلأسم

 عون لك نم ةقدصلا ذخأ يضتقي ال (ةقدص مهلاومأ نم ذخ# :لثم :ةلأسم

 VAY 0 لاملا نم

 VAT 0 مذلاو حدملا ىنعمب ماعلا :ةلأسم

 VAN 0 ذوذش دنع الإ زئاج صيصختلا :ةلأسم

 VAV . هلولدم نم برقي عمج ءاقب نم صيصختلا يف دب ال هنأ رثكألا :ةلأسم

 Nee ees همكح يف ام وأ ءًاظفل لاصتالا ءانفتسالا طرش :ةلأسم

 AT Ose قافتاب لطاب قرغتسملا ءانثتسالا :ةلأسم

 AA cesses واولاب لمج دعب ءانثتسالا :ةلأسم

 ANN ا سكعلابو «يفن تابثإلا نم ءانثتسالا :ةلأسم

 AVY eens e باتكلاب باتكلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 As cesses ةنسلاب ةنسلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 AY cesses نآرقلاب ةنسلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 AYE eens دحاولا ربخب نآرقلا صيصخت زوجي : ةلأسم

 Af sese ةنسلاو نآرقلا صصخي عامجإلا :ةلأسم



 لعافلل اصصخم ناك هركني ملو فلاخم لعفب ايي ملع اذإ :روهمجلا : ةلأسم
 م صصخمب سيل يباحصلا بهذم َّنِإ :روهمجلا :ةلأسم
 0 صصخمب سيل ٌصاخ ضعب لوانت يف ةداعلا َّنإ :روهمجلا :ةلأسم
 es صيصخت الف ماعلا ّمكح ٌصاخلا قفاو اذإ :روهمجلا :ةلأسم
 0 صيصختب سيل ضعبلا ىلإ ريمضلا عوجر : ةلأسم
 زاوج :نيسحلا وبأو «مشاه وبأو ءيرعشألاو «ةعبرألا ةمئألا :ةلأسم

 0 سايقلاب مومعلا صيصخت
 ا ا ا ا ا ا لة ا ل ل رن لة نة ثم يي ميم ديقمو قلطم درو اذإ : ةلأسم
 ايل «مكتاهمأ»و .4ةتيملا مكيلع تمرح# :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم
 0 4 مكسوؤرب اوحسماو# :وحن يف لامجإ ال : ةلأسم
 يتمأ نع عفرج :مالسلاو ةالصلا ىلع هلوق وحن يف لامجإ ال : ةلأسم

 4...أطخلا
0 

 00 هروهطب الإ ةالص الج :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم
 es «ةقراسلاو قراسلاو» :وحن يف لامجإ ال : ةلأسم
 ns ىرخأ نيينعملو ءةرات ىنعمل ظفللا نأ :راتخملا :ةلأسم
 تيبلاب فاوطلا» لثم يعرش مكح يف لمحمو «يوغل لمحم هل ام : ةلأسم

 e لمجمب سيل «ةالص
 0 يعرش ىمسمو .يوغل ىمسم هل اميف لامج ال ةلأسم
 ..........٠ e انايب نوكي لعفلا :روهمجلا :ةلأسم
 e لعفو لوق لمجملا دعب درو اذإ : ةلأسم
 0 ىوقأ نايبلا نأ :راتخملا : ةلأسم
 0 ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت :ةلأسم
 0 دوجوملا صصخملا عامسإ ريخأت زاوج :عنملا ىلع راتخملا :ةلأسم
 ةجاحلا تقو ىلإ مكحلا غيلبت هي هريخأت زاوج :عنملا ىلع راتخملا : ةلأسم
 0 ضعب نود ضعب زاوج :زيوجتلا ىلع راتخملا : ةلأسم
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 0 ًاعامجإ صصخملا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا عنتمي :ةلأسم

 eens لعقلا تقو لبق خسنلا زاوج : راتخملا : ةلأسم

 0 «ادبأ اوموص» : :لثم خسن زاوج ىلع روهمجلا :ةلأسم

 eens لدب ريغ نم خسنلا زاوج :روهمجلا :ةلأسم

 00 مدقت ام لقثأب خسنلا زاوج :روهمجلا :ةلأسم

 امهخسنو «سكعلابو مكحلا نود ةوالتلا خسن زاوج ىلع روهمجلا :ةلأسم

 هللة ممم مة مملة ممم ءءء مما ممم منة ا اعم

 0 هضيقنب رابخإلاب فيلكتلا خسن زاوج :راتخملا :ةلأسم

 0 نآرقلاب نآرقلا خسن زوجي :ةلأسم

 eens نآرقلاب ةنسلا خسن زاوج ىلع روهمجلا :ةلأسم

 ees رتاوتملا ربخلاب را خس : زاوج ىلع روهمجلا :ةلأسم

 0 ال عامجإلا نأ ىلع روهمجلا :ةلأسم

 0 هب خسني ال عامجإلا نأ ىلع روهمجلا :ةلأسم

 .e ًاخوسنم الو ًاخسان نوكي ال نونظملا ٍسايقلا نأ :راتخملا :ةلأسم

 نود ىوحفلا خسن عانتماو «هنود ىوحفلا لصأ سن زوجي :راتخملا :ةلأسم

 هلصأ
eee 

 .i عرفلا مكح هعم ىقبي ال سايقلا لصأ مكح خسن نأ :راتخملا :ةلأسم

 .ees همكح تبثي ال مالسلا هيلع هغيلبت لبق خسانلا نأ :راتخملا :ةلأسم

 eens ًاخسن تسيل ةلقتسملا تادابعلا : ةلأسم

 . .ةدابعلل ال طرشلاو ءزجلل خسنف اهطرش وأ «ةدابعلا ءزج صقن اذإ :

 eee هريغو رفكلا ميرحتو « هتف رعم بوجو حسن زاوج :راتخملا : ةلأسم

 eens ةلعلاب تباث لصألا مكح :ةيعفاشلا :ةلأسم

 يمال ةيواسم وأ ةحجار ءمزلت ةدسفمب ةبسانملا مارخنا :راتخملا :ةلأسم

 eee سايقلاب دبعتلا زوجي :ةلأسم

 ٠ يناورهنلاو يناساقلاو هنباو دواد الإ عوقولاب نولئاق زاوجلاب نولئاقلا :ةلأسم

 .e سايقلاب دبعتلا نود يدعتلا يف يفكي ال ةلعلا ىلع صنلا :ةلأسم

 0 ةيفنحلل ًافالخ ءتارافكلاو دودحلا يف يرجي سايقلا :ةلأسم

 "هم ١



 ةحفصلا مقر ۰ ةلأسملا

 IY cess بابسألا يف سايقلا حصي ال :ةلأسم

 ITY ا ماكحألا عيمج يف سايقلا يرجي ال : ةلأسم

 VAT ees خسنُي مل امب دّبعتُم ثعبلا دعب يي هنأ راتخملا : ةلأسم

 Ne cesses داهتجالا ؤزجت ىف فلتخا :ةلأسم

 ن0 cece داهتجالاب ادّبعتُم ناك ِهِلكي هنأ :راتخملا :ةلأسم

 NIN cess انظ هرصاع نمم داهتجالا عوقو :راتخملا : ةلأسم

 Ne cess دحاو تايلقعلا يف بيصملا نأ ىلع عامجإلا :ةلأسم

 I4 ces يداهتجا يعرش مكح يف دهتجم ىلع مثإ ال : عطقلا : ةلأسم

 YY ces اهيف عطاق ال يتلا ةلأسملا : ةلأسم

 Ye wees لاحم نييلقعلا نيليلدلا لباقت : ةلأسم
 فق ces دحاو تقو يف ناضقانتم نالوق دهتجمل ميقتسي ال : ةلأسم
 e eens هريغ نم الو هنم تايداهتجالا يف مكحلا ضقني ال : ةلأسم

 NITY cece ديلقتلا نم عونمم دهتجي نأ لبق دهتجملا : ةلأسم

 .I cc باوص وهف تئش امب مكحا :دهتجملل لاقي نأ زوجي :ةلأسم
 VEY cece داهتجا يف أطخ ىلع ٌرَقُي ال يي هنأ راتخملا : ةلاسم
 ١١48 ... ىعرشلا ىف ال ىلقعلا يف: ليقو «ليلدب بلاطم يفانلا نأ راتخملا : ةلأسم
 o ..... e تايلقعلا ىف ديلقت ال :ةلأسم
 YoY cee املاع ناك نإو ءديلقتلا همزلي دهتجملا ريغ :ةلأسم
 Wot ens ةلادعلاو ملعلاب فرع نم ءاتفتسا ىلع قافتالا :ةلأسم
 oe cs رظنلا ريركت مزلي مل ةعقاولا ترركت اذإ :ةلأسم
 ؟؟هل ccs ةلبانحلل ًافالخ ءدهتجم نع نامزلا ولخ زوجي :ةلأسم
 N ces دهتجم بهذمب دهتجمب سيل نم ءاتفإ : ةلاسم

 IY ceres لوضفملا دلقي نأ .دلقملل :ةلأسم
 ا cece اقافتا هديلقت دعب هنع عجري الو : ةلأسم

DDدس  
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 عجارملاو رداصملا سرهف

 :ةعوبطملا عجارملاو رداصملا سرهف

 .نآرقلا مولعو ريسفتلا :ًالوأ

 هتحص ّرقأو «نانبل توريب فحصملا رادب عبط «شرو ةياورب :ميركلا نآرقلا - ١
 .فيرشلا رهزألاب ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم

 دمحم قيقحت .(ه١١91 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :نآرقلا مولع يف ناقتإلا - ۲

 .نانبل توريب ةيرصعلا ةبتكملا .ميهاربإ لضفلا يبأ

 عمج .(ه4١٠ ت) يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأل :نآرقلا ماكحأ ٣

 ةيملعلا بتكلا راد رشن .(ه488 ت) يقهيبلا نيسحلا نب ركب يبأ ظفاحلا

 .نانبل توريب

 راد رشن .(هاثا/٠ ت) يزارلا يلع نب دمحأ ركب يبأل :نآرقلا ماكحأ - 4

 راتخملا دمحم نب نيمألا دمحمل :نآرقلاب نآرقلا حاضيإ يف نايبلا ءاوضأ - 5

 .نانبل توريب بتكلا ملاع رشن . يطيقنشلا ىنكجلا

 ت) ساحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأ رفعج ىبأل :نآرقلا بارعإ - ۷

 . م٩1۹۸ - ه8١©55 ةيناثلا ةعبطلا .دهاز يزاغ ريهز .د قيقحت .(ه"98

 .ةيبرعلا ةضهنلا ةبتكمو بتكلا ملاع رشن

۳۹۰ 
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 .(ه٤۷۹ ت) يشكرزلا هللادبع نب دمحم نيدلا ردبل :نآرقلا مولع يف ناهربلا

 راد .م۱۹۷۳  اه١*١9 ةيناثلا ةعبطلا .ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت

 .نانبل توريب ةفرعملا

 «م٤۱۹۸ ةعبط .(م۱۹۷۳ ت) روشاع نب رهاطلا دمحمل :ريونتلاو ريرحتلا

 .رشنلل ةيسنوتلا راد رشن
 .سئاسلا يلع دمحم خيشلا حيحصتو حيقنتو فارشإ :ماكحألا تايآ ريسفت

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م۱۹۹۸  ه514١ ىلوألا ةعبطلا

 راد .(ه٤۷۷ ت) ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأل :ميظعلا نآرقلا ريسفت

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سلدنألا

 ءايحإ راد رشن .(ه١*١17 ت) يغارملا ىفطصم دمحأل :يغارملا ريسفت

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا

 ت) اضر ديشر دمحمل :رانملا ريسفتب ريهشلا ميكحلا نآرقلا ريسفت

 .نائبل توريب ةفرعملا راد رشن .تسفوألاب .ةيناثلا ةعبطلا .(ه 14

 ت) روشاع نب رهاطلا دمحمل :ةنسلاو باتكلا ىف راظنأو تاقيقحت

 .م1988 ةنس عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا باتكلا عنصمب عبط .(ه151
 ت) يربطلا ريرج نب دمحم رفعج يبأل :نآرقلا يآ ليوأت نع نايبلا عماج

 .نانبل توريب ةفرعملا راد م١۱۹۸ -_ ه١٠٤٠ ةعبط .(مه٠

 .(هاالا١ ت) يبطرقلا يراصنألا دمحم هللادبع يبأل :نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .م1985 ۔ ھ۱۳۷۲ ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 وأ ه۸۷۳ ت) يبلاعثلا نئمحرلادبعل :نآرقلا ريسفت يف ناسحلا رهاوجلا

 .رئازجلا باتكلل ةينطولا ةسسؤملاب عبط .يبلاطلا رامع .د قيقحت .(ه٥

 باتفأ تاراشتنا رشن .يرهوج يواطنطل :ميركلا نآرقلا ريسفت يف رهاوجلا

 . نارهت

 ةعبطمب عبط .(ه١١١٠ ت) يواصلا دمحأل :نيلالجلا ىلع يواصلا ةيشاح

 .هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع اهباحصأل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد
 يلازغلا ةبتكم عبط .ينوباصلا يلع دمحمل :ماكحألا تايآ ريسفت نايبلا عئاور

 .نانبل توريب نافرعلا لهانم ةسسؤمو «قشمد
 دومحم ءانثلا يبأل :يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن .(ه١77١ ت) يسولألا
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 نب دومحمل : ليوأتلا هوجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قيقحت نع فاشكلا
 .فحصملا راد تاروشنم م۱۹۷۷ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .(ه ١۳۸ ت) يرشخمزلا رمع

 دلاخ قيقحت .(ه١١١ ت) يوغبلا دوعسم نب نيسحلل :ليزنتلا ملاعم

 راد .م1948١  ه١4١© ةعبارلا ةعبطلا .راوس ناورمو .كعلا نلمحرلادبع

 .نانبل توريب ةفرعملا

 قيقحت .( ٩۱۱ ت) يطويسلا نيدلا لالجل :نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم

 .م#191 ةنس ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راد عبط . يواجبلا دمحم ىلع

 .(ه505 ت) يزارلا نيدلا رخفل :ريبكلا ريسفتلاب ريهشلا بيغلا حيتافم

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد رشن ةثلاثلا ةعبطلا

 .(ه١٠٠٤ ت) يناهفصأل' بغارلا دمحم نيسحلل :نآرقلا بيرغ يف تادرفملا

 .توريب ةيماشلا رادو قشمد ملقلا راد ةعبط .يدوواد ناندع ناوفص قيقحت

 ىفطصم ةعبط .(ه١41) ةمالس نب هللا ةبه مساقلا يبأل :خوسنملاو خسانلا

 . يبلحلا يبابلا

 ةيمالعلا ةبتكملا ةعبط.(ه898)ساحنلا دمحأ نب دمحمل :خوسنملاو خسانلا

 . رصمب

 .همولعو فيرشلا ثيدحلا :

 يسرافلا نيسحلا يبأ نيدلا ءالعل :نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإلا

 «لوألا ءزجلا) نامثع دمحم نلمحرلادبع قيقحت .(ه۷۳۹ ت) ريمألاب بقلملا

 ةنيدملاب ةيفلسلا ةبتكملا «ىيبتكلا نسحملادبع دمحم رشن .(ثلاثلاو «ىناثلاو

 ۰ .ه٠9١ ةنس ىلوألا ةعبطلا «ةرونملا

 .(هه١١ ت) يطويسلا نيدلا لالجل :ثيدحلا مولع يف يطويسلا ةيفلأ

 .نانبل توريب ةفرعملا راد عبط .ركاش دمحم دمحأ حرشو حيحصت

 يمزاحلا ىسوم نب دمحم ركب يبأل :راثآلا نم خوسنملاو خسانلا يف رابتعالا

 .ةرهاقلا فطاع ةبتكم رشانلا .زيزعلادبع دمحأ دمحم قيقحت .(هه84 ت)

 - ه١٠٤٠ ىلوألا ةعبطلا .بدحألا نودلخل :نيثدحملا فالتخا بابسأ

 ` .عيزوتلاو رشنلل ةيدوعسلا راد .ما6

 راد .ركاش دمحم دمحأل :ثيدحلا مولع راصتخا حرش ثيثحلا ثعابلا

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا
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 .(ه1*ه* ت) يروفكرابملا ىلعي يبأل :يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت
 ركفلا راد .ه484١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا .فيطللادبع باهولادبع هتعجارمب ماق

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل
 نب رمع نب ليعامسإل :بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ةفرعمل بلاطلا ةفحت
 دومحم نب ديمح نب ينغلادبع .د قيقحتو ةسارد .(ھ٤۷۷ ت) ريثك

 رشنلاو ةعابطلل مزح نبا راد .م1945  ه5١54١ ةيناثلا ةعبطلا .يسيبكلا

 .نانبل توريب عيزوتلاو
 حيحصت .(ه١٤۷ ت) يزملا ظفاحلل :فارطألا ةفرعمب فارشألا ةفحت
 ةنس دنهلا يابمب ةميقلا رادلا رشن .نيدلا فرش دمصلادبع قيلعتو
 .ھ ۴4

 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :يواونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت
 راد .ه١۳۸١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .فيطللادبع باهولادبع قيقحت .(ه1

 . ةثيدحلا بتكلا

 رجح نبا ظفاحلل :سيلدتلاب نيفوصوملا بتارمب سيدقتلا لهأ فيرعت
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م1484١ ةعبط .(ه887 ت) ينالقسعلا
 رجح نبا ظفاحلل :ريبكلا يعفارلا ثيداحأ جيرخت يف ريبحلا صيخلتلا
 .يندملا يناميلا مشاه هللادبع ديسلا قيلعتو حيحصت .(ه8679 ت) ينالقسعلا

 .ه885١ ةنس ةرهاقلا .ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش

 كردتسم ليذب عبط .(ه۸٤۷ ت) يبهذلا هللادبع يبأل :كردتسملا صيخلت

 .ه۳۹۸١ ةنس نانبل توريب ركفلا رادب مكاحلا

 ت) ربلادبع نب رمع يبأل :ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا
{AYرشن . برغملا ةيدمحملا ةلاضف ةعبطم .نيققحملا نم ةعامج قيقحت  

 .ه١١٤٠١ ةنس ةيبرغملا فاقوألا ةرازو

 نع روصم .(ه887 ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :بيذهتلا بيذهت

 .ه187١ ةنس دنهلا دابآرديح ةيماظنلا فراعملا راد يف ىلوألا ةعبطلا

 نب يلع نسحلا يبأل :ةعوضوملا ةعينشلا رابخألا نع ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت
 .فيطللادبع باهولادبع قيقحت .(مو5"* تر ىناتكلا قارع نب دمحم

 ةرهاقلا فطاع ةعبطم ىلوألا ةعبطلا .يرامغلا قيدصلا دمحم هللادبع خيشلاو

 . ةرهاقلا ةبتكم رشانلا .رصم
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 يقارعلا نيدلا نيزل :حالصلا نبا باتك نم قلغأو قلطأ امل حاضيإلاو دييقتلا
 رشنلاو ةعابطلل ثيدحلا راد .م1984 _ ه١٠٠٤٠ ةيناثلا ةعبطلا .(ه١٠۸ ت)

 .نانبل توريب عيزوتلاو
 قيقحت .(ه١۲١۸ ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :بيذهتلا بيرقت

 ةعابطلل ةفرعملا راد م ةنس ةيناثلا ةعبطلا .فيطللادبع باهولادبع

 .نانبل توريب رشنلاو

 هب ىنتعا .(ه18١ ت) يرئازجلا رهاطل :رثألا لوصأ ىلإ رظنلا هيجوت

  ه415١ ةنس توريب يف ةققحملا ىلوألا ةعبطلا .ةدغ وبأ حاتفلادبع ذاتسألا

 .ايروس بلحب ةيمالسإلا | تاعوبطملا بتكم : رشانلا م

 نب دمحم نب حالص نلمح رلادبع وبأ هيشاوح عضوو هيلع قلع م۲

 ةيملعلا بتكلا راد .م۱۹۹۷ ۔ ھ۱۷٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا . ةضيوع

 .نانبل توريب

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ه84# ت) نابح نب دمحم متاح يبأل :تاقثلا

 .دنهلا نكدلا دابآرديح ةينامثعلا فراعملا راد ةعبطم .ه١ 4

 ت) يرزجلا ريثأ نب نيدلا دجمل :لوسرلا ثيداحأ يف لوصألا عماج

 ةعبطمو «يناولحلا ةبتكم عيزوتو رشن .طوؤانرألا رداقلادبع قيقحت .( ه5

 .ها789 ةنس نايبلا راد ةبتكمو « حالملا

 ت) يروباسينلا جاجحلا نب ملسم مامإلل :(ملسم حيحص) حيحصلا عماجلا

 ةرهاقلاب يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبط .يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت .(هھه1

 .هاا"ا/5 ةنس

 ت) ربلادبع نبال :هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج

 .م 191/8 ةنس ةرهاقلا بيرغ راد ةعبطم .(ه45

 قيقحت .(ه١١۷ ت) يئالعلا ظفاحلل :ليسارملا ماكحأ يف ليصحتلا عماج

 .ه۷١٤١ ةنس بتكلا ملاع . يفلسلا يدمح

 حيحص) همايأو هننسو هلك هللا لوسر رمأ نم رصتخملا حيحصلا عماج

 دمحم ةيمالسإلا ةبتكملا .(ه؟85 ت) يراخبلا هللادبع يبأ مامإلل :(يراخبلا

 ةعابطلا راد ةعبط نع ةروصم يهو ءه91/4١ ةنس ايكرت لوبنتسا ريمدزأ

 .هاا"6 ةنس لوبنتساب ةعابطلا .ه١٠١١ ةنس لوبنتساب
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 ةعبطلا نع روصم (ه۳۲۷ ت) يزارلا متاح يبأ نبال :ليدعتلاو حرجلا

 .ه۷۴۳١١ ةنس دابآرديحب ةينامثعلا فراعملا راد سلجم دنهلا ىف ىلوألا

 تر ينامكرتلا نب نيدلا ءالعل : (يقهيبلا ننس ىلع ليذ) يقنلا رهوجلا

foها ). 

 رصم ةرهاقلاب ةعبط .(ه١١4 ت) ىطويسلا نيدلا لالجل :ىربكلا صئاصخلا

 .خيرات نود

 .(ه١٤٠١٠ ت) يونكللا تانسحلا يبأل :ليدعتلاو حرجلا يف ليمكتلاو عفرلا
 راد م١٠٠۲ _ ه١547١ ةسداسلا ةعبطلا .ةدغ يبأ حاتفلادبع خيشلا قيقحت

 .نانبل توريب ةيمالسإلا رئاشبلا
 .(ه04:١ ت) يونكللا تانسحلا يبأل :يناجرجلا رصتخم يف ينامألا رفظ
 .يبد عيزوتلاو رشنلل ملقلا راد ىلوألا ةعبطلا .يودنلا نيدلا يقت .د قيقحت

 :سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا نم رهتشا امع سابلإلا ليزمو ءافخلا فشك
 ةبتكم .شالقلا دمحأ قيلعت (ه5١١؟ ت) ينولجعلا دمحم نب ليعامسإل

 .ايروس بلح يمالسإلا ثارتلا

 ميلحلادبع قيقحت .(ه457” ت) يدادغبلا بيطخلل :ةياورلا ملع يف ةيافكلا

 ةعبطم ىلوألا ةعبطلا .دومحم نسح نلمحرلادبع .دو «ميلحلادبع دمحم
 .خيرات نود ةرهاقلا ةداعسلا

 يتسبلا نابح نب دمحمل :نيكورتملاو ءافعضلاو نيثدحملا نم نوحورحملا

 راد ه7845١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .دياز ميهاربإ دمحم قيقحت .(ه"84 ت)

 .ايروس بلح يعولا
 يسدقلا ةعبطم .(ه۷٠۸ ت) يمثيهلا نيدلا رونل :دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم
 .ه87١ ةنس ةرهاقلا

 هللا ةمعن هللا ركش ةيانع .(ه۳۲۷ ت) يزارلا متاح يبأ نبال :ليسارملا
 .نانبل توريب ةلاسرلا ةسسؤم ه91١ ةنس ىلوألا ةعبطلا . يناجوق
 .ه١11١ ةنس رصم ىلوألا ةعبطلا .(ه7178 ت) يناتسجسلا دواد يبأل : ليسارملا
 ةعبارلا ةعبطلا .(ه444 ت) يجابلا ديلولا يبأل :أطوملا حرش ىقتنملا
 .نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد .م١۱۹۸ - ه٤

 ركفلا راد .ةثلاثلا ةعبطلا .رتع نيدلا رونل :ثيدحلا مولع يف دقنلا جهنم
 .خيرات نود قشمد
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 .أ قيقحت .(ه١٠٠٤ ت) يروباسينلا مكاحلا هللادبع يبأل :ثيدحلا مولع ةفرعم

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .نيسح مظعم ديسلا .د

 قيقحت .(ه۷٠۸ ت) يمثيهلا نيدلا رونل :نابح نبا دئاوز ىلإ نآمظلا دراوم

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .ةزمح قازرلادبع دمحم

 .يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت .(ه14١ ت) سنأ نب كلام مامإلل :أطوملا

 .ه١۳۷٠١ ةنس ةرهاقلا يبلحلا يبابلا ىسيعل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةعبطم

 راد ةعبط .(ها/48 ت) يبهذلا هللادبع يبأل :لاجرلا دقن ىف لادتعالا نازيم

 .نانبل توريب ھ۱۳۸۲ ةنس ةفرعملا

 رجح نبا ظفاحلل :رثألا لهآ حلطصم يف ركفلا ةبخن حرش رظنلا ةهزن

 ..ةرونملا ةنيدملا ةيملعلا ةبتكملا ةعبط .(ه887 ت) ينالقسعلا

 .(ه88؟ ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :حالصلا نبا باتك ىلع تكنلا

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .سراف دمحمو «يدعسلا ديمحلادبع دوعسم قيقحت

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد م٤ ه6

 ةسارد .(هال45 ت) يشكرزلا نيدلا ردبل :حالصلا نبا ةمدقم ىلع تكنلا

 م۹۹۸٠  ه419١ ىلوألا ةعبطلا .جيرف دمحم نب نيدباعلا نیز .د قيقحتو

 .ةيدوعسلا ضايرلا فلسلا ءاوضأ ةبتكم

 ةيناثلا ةعبطلا .(هال5؟ ت) يعليزلا ظفاحلل :ةيادهلا ثيداحأل ةيارلا بصن

 توريب .خيشلا ضاير جاحلا اهبحاصل ةيمالسإلا ةبتكملا :رشانلا ه1 88 ةنس

 .نانبل

 .(ه١٠٦ ت) يرزجلا نب نيدلا دجمل :رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهنلا

 ىلوألا ةعبطلا .يحناطلا دمحم دومحم .دو «يوازلا دمحأ رهاط قيقحت

 يبلحلا : يبابلا ىسيعل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد عبط ه١#8 ةنس

 ١ .هاكرشو

 دمحم قيقحت .(ه١1 ت) ةميزخ نب ركب يبأ ظفاحلل :ةميزخ نبا حيحص

 .يمالسإلا بتكملا عبط ه49١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يمظعألا ىفطصم

 عبط .(هه١٤ ت) يبرعلا نب ركب يبأل :يذمرتلا حرشب يذوحألا ةضراع

 .نانبل توريب فراعملا ةبتكم

 راد ه١٠٤٠ ةنس ةعبط .(ه۳۲۷ ت) يزارلا متاح يبأ نبال :ثيدحلا للع

 .نانبل توريب ةفرعملا
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 .(ه١۳۸ ت) ينطقرادلا رمع نب يلع :ةيوبنلا ثيداحألا يف ةدراولا للعلا

 .ةيدوعسلا ضايرلا يف ةبيط راد ش۵ ةنس ةعبط

 نلمحرلادبع نب نامثع ورمع يبأل :(حالصلا نبا ةمدقم) ثيدحلا مولع

 .ةيملعلا ةبتكملا رشن .رتع نيدلا رون .د قيقحت .(ه557 ت) يروزرهشلا

 .ايروس بلح ليصألا ةعبط

 راد .(هم668 تر ينيعلا نيدلا ردبل :يراخبلا حيحص حرش ئراقلا ةدمع

 . م۱۹۷۹ ۔ ھ۱۳۹۹ ركفلا

 ذاتسألا قيقحت .(ه۳۸۸ ت) ىباطخلا ناميلس ىبأل :ثيدحلا بیرغ

 .يبنلا بر دبع مويقلادبع ذاتسألا هثيداحأ جرخ «يوابزعلا ميهاربإ ميركلادبع

 ثحبلا زكرم .ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج رشن .قشمدب ركفلا راد عبط

 .ه407١ ةنس يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا

 ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف

 ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم رشن .ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا نع روصم .(ه۸
 . ةيدوعسلا

 ريدصت .(ه١۹۲ ت) يراصنألا ءايركزل :يقارعلا ةيفلأ ىلع يقابلا حتف

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط .ينيسحلا يقارعلا نيسحلا نب دمحم

 ت) يواخسلا نيدلا سمشل :ثيدحلا يف يقارعلا ةيفلأ حرش ثيغملا حتف

 مه۳۸۸٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا .نامثع دمحم نلمحرلادبع قيقحت .( هه

 .ةرهاقلا ةمصاعلا ةعبطم

 ةعبطلا .(ه409 ت) يلبنحلا نب نيدلا يفصل :رثألا مولع وفص يف رثألا وفق

 .ه75١ ةرهاقلا ةداعسلا ةعبطم .ىلوألا

 ت) يذمرتلا ىسيع يبأ ظفاحلل :(حيحصلا عماجلا وأ) يذمرتلا ننس

 «يقابلادبع .داؤف دمحمو «ركاش دمحم دمحأ خيشلا قيقحت .(ه۹

 هاكرشو يبابلا ىسيع ةعبطم ه719١ ةيناثلا ةعبطلا .ضوع ةوطع ميهاربإو

 . ةرهاقلا

 راد عبط .(ه۳۸۵ ت) ينطقرادلا رمع نب يلع ظفاحلل : ينطقرادلا ننس

 .ه85١ ةنس ةرهاقلا ةعابطلل نساحملا

 ءايحإ رادب عبط .(ه168١ ت) يمرادلا دمحم يبأ ظفاحلل :يمرادلا ننس

 .نامهد دمحأ دمحم ةيانعب ةيوبنلا ةنسلا
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 ديبع تزع قيلعت .(ه١۲۷ ت) يناتسجسلا دواد يبا ظفاحلل :دواد يبأ ننس

 صمح ديسلا يلع دمحم عيزوتو رشن ه84١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ساعدلا

 .ايروس

 ىلوألا ةعبطلا نع روصم .(ه404) يقهيبلا ركب. يبأ ظفاحلل :ىربكلا ننسلا

 .ها88 ةنس ةيماظنلا فراعملا ةرئاد .نكدلا دابآرديحب

 قيقحت .(ه718 ت) ينيوزقلا هجام نب هللادبع يبأ ظفاحلل :هجام نبا ننس

 يبلحلا .يبابلا ىسيعل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد عبط .يقابلادبع داؤف دمحم
 .ه۴۷۲١ ةنس ةرهاقلا

 عوبطم .(م۰ ٠۴ ت) يئاسنلا يلع نب بيعش نب دمحأ ظفاحلل : يئاسنلا ننس

 ىلوألا ةعبطلا .هيلع يدنسلا ةيشاحو «يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا حرش عم

 . ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا :رشانلا .رهزألاب ةيرصملا ةعبطملا .(ه11544١ ةنس

 ت) يقارعلا نيدلا نيز ظفاحلل :يقارعلل ثيدحلا مولع يف ةيفلألا حرش

 ةيملعلا بتكلا راد ريدصت .ينيسحلا يقارعلا نيسح نب دمحم قيلعت .( ه5

 .نانبل توريب
 ت) يناقرزلا يقابلادبع دمحمل :كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد عبط .ءاملعلا نم ةنجل ةعجارم .(ه٣

 .ه۱۳۹۸ ةنس نانبل توريب عيزوتلاو

 ريهز قيقحت .(هه5١ ت) يوغبلا نيسحلا دمحم يبأل :ةنسلا حرش

 .ه١٠٠١ اها8#٠ ةنس نم ىلوألا ةعبطلا .طوؤانرألا بيعشو «شيواشلا

 قشمد يمالسإلا بتكملا رشن

 يرهز دمحم قيقحت .(ه١١۳ ت) يواحطلا رفعج يبأل :راثآلا يناعم حرش

 .ةرهاقلاب ةيدمحملا راونألا ةعبطم .ه١*481/ ةنس ةعبط .راجنلا

 ةعبطلا .(ه5ال5 ت) يواونلا نيدلا يحم ظفاحلل :ملسم حيحص حرش

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ه١٤١١ ةنس ىلوألا

 ماجه .د قيقحت .(هالوه ت) يلبنحلا بجر نبال :يذمرتلا للع حرش

 ءاقرزلا رانملا ةبتكم م۱۹۸۷  ه5017١ ىلوألا ةعبطلا .ديعس نلمحرلادبع

 .ندرألا

 ةنس لوبنتسا ةعبط .(ه4١١٠ ت) ئراقلا النم يلعل :ركفلا ةبخن حرش حرش -

 . ھ۷
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 ةعبطلا . ةبهش يبأ دمحم نب دمحمل : ثيدحلا حلطصمو مولع يف .طيسولا - +٠١

 ةدج عيزوتلاو رشنلل ةفرعملا ملاع ةعبط .م148*#  ه50١* ىلوألا

 .عيرشتلا خيراتو «ةيهقفلا دعاوقلاو .هقفلا لوصأ :ًاثلاث

 هدلوو «(ه١١۷ ت) يكبسلا يفاكلادبع نب يلعل :جاهنملا حرش يف جاهبإلا 7 ١

 ةعبطلا .ليعامسإ دمحم نابعش .د قيقحت .(هالالا ت) يكبسلا نيدلا جات

 نيسح «ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم :رشانلا .م١۱۹۸ - ه١١٤٠ ةنس ىلوألا

 .دمحم هوخأو يبابمإ دمحم

 ديعس ىفطصمل :ءاهقفلا فالتخا ىف ةيلوصألا دعاوقلا ىف فالتخالا رثأ -_ ۳

 - توريب ةلاسرلا ةسسؤم .م١۱۹۸  ه405١ ةنس ةعبارلا ةعبطلا .نخلا
 .نانبل  ايروس عراش

 قيقحت .(ه87١١ ت) يناعنصلا ريمألل :لمآلا ةيغب حرش لئاسلا ةباجإ _ ٤

 ةعبطلا .لهدألا يلوبقم دمحم نسح .دو «يغايسلا دمحأ نب نيسح يضاقلا

 «نانبل  ايروس عراش  توريب ةلاسرلا ةسسؤم .م1985 - ه١١٤٠ ىلوألا

 .ءاعنص ديدجلا ليجلا ةبتكمو

 ةعبطلا .(مه١581 ت) يدمآلا نيدلا فيسل :ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 7 ٠

 .زوجعلا ميهاربإ خيشلا هيشاوح بتكو هطبض .م١۱۹۸ - ه١٠٤٠ ةنس ىلوألا

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد

 راد ةعبط .(ه485 ت) يرهاظلا مزح نبال : ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا 5

 .خيرات نود نانبل توريب ةيملعلا بتكلا

 قيقحت .(ه٤۷٤ ت) يجابلا ديلولا يبأل :لوصألا ماكحأ يف لوصفلا ماكحإ - ۷

 برغلا راد .م٩۱۹4  ه6١41١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .يكرت ديجملادبع

 . يمالسإلا

 دمحم نب يلع نب دمحمل :لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ - ۸

 .خيرات نود نانبل توريب ةفرعملا راد ةعبط .(ه١؟٠6 ت) يناكوشلا

 ت) ينيدراملا نيدلا سمشل :تاقرولا ظافلأ لح ىلع تارهازلا مجنألا - ۹

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ةلمنلا دمحم نب ىلع نب ميركلادبع .د قيقحت .(همالا

 .ةيدوعسلا ضايرلا عيزوتلاو رشنلل دشرلا ةبتكم .م1145 - ه5

۳۹۹ 
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 لئاوأو ءسماخلا نرقلا رخاوأ يف شاع) يشماللا ءانثلا :يبأل :هقفلا لوصأ -

 ةئس ىلوألا ةعبطلا . يكرت ديجملادبع قيقحت .(يرجهلا سداسلا نرقلا

 .نانبل توريب يمالسإلا برغلا راد . م5

  اها88 ةنس ةسماخلا ةعبطلا .كب يرضخلا دمحمل :هقفلا لوصأ

 .رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا عبط م8

 رصم ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راد ةعبط .ةرهز يبأ دمحمل :هقفلا لوصأ -

  ها٠5١* ةنس ةعبارلا ةعبطلا . ىبلش ىفطصم دمحمل :ىمالسإلا هقفلا لوصأ

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةيعماجلا رادلا . م1598

 - ه١١٤٠١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ىليحزلا ةبهول :ىمالسإلا هقفلا لوصأ

 .ايروس قشمد ركفلا رادو «رئازجلا ركفلا راد ةعبط .م5

 ه5414١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .زيزعلادبع ريمأل :ىمالسإلا هقفلا لوصأ

 .ةمجرتلاو عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مالسلا راد .ما 917

 ءافولا وبأ هلوصأ ققح .(ه٠44 ت) يسخرسلا ركب يبأل : يسخرسلا لوصأ -

 ٠ .نانبل توريب ةفرعملا راد . يناغفألا

 ىشاوحلا ةدمع هشماهبو (ه44 ت) يشاشلا يلع يبأل :يشاشلا لوصأ

 باتكلا راد .م1987 - ھ۲١٤۱ ةنس ةعبط .يهوكنكلا نسحلا ضيف دمحمل

 .نانبل توريب يبرعلا
 ىضر ديشر دمحم ميدقت .(ه١۷۹ ت) يبطاشلا قاحسإ يبأل :ماصتعالا -

 .ةيدوعسلا ضايرلا ءاحطبلا ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم

 ت) ةيزوجلا ميق نب نيدلا سمشل :نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعإ

 توريب ليجلا راد .دعس فوؤرلادبع هط هيلع قلعو هل مدقو هعجار .(هاه١

 .نانبل

 قلغ .(ه88١1 ت) يفكصحلا نيدلا ءالعل :رانملا لوصأ ىلع راونألا ةضافإ -

 م1447 ۔ ھ۱۳٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يناهربلا ديعس دمحم خيشلا هيلع
 .رشانلا .وأ ةعبطلا ركذ نود

 ت) يجابلا ديلولا يبأل :ليلدلا ىنعم يف ةزاجولاو لوصألا ةفرعم يف ةراشإلا -

 .م19945 ۔ ھ٩۱٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا .سوكرف يلع دمحم قيقحت .(ه٤

 .ةيدوعسلا .ةمركملا ةكم ةيكملا ةبتكملا

 نضل
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 مساق نب دمحأل :عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع تانيبلا تايآلا
 .تاريمع ايركز خيشلا .هثيداحأو هتايآ جرخو هطبض .(ه494 ت) يدابعلا

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م19917 - ه۷١٤١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 هقيقحتب ماق .(ها/44 ت) يشكرزلا نيدلا ردبل :هقفلا لوصأ يف طيحملا رحبلا -
 راتسلادبع .دو ءرقشألا ناميلس رمع .د هتعجارمب ماقو «نيققحملا نم ةعومجم

 نوؤشلاو فاقوألا ةرازو هتعبط .م1447 -ه7١4١ ةيناثلا ةعبطلا .ةدغ وبأ

 .رصم ةقدرغلاب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةوفصلا رادب تيوكلاب ةيمالسإلا
 ىلوألا ةعبطلا . ينيردلا يحتف دمحمل :هلوصأو يمالسإلا هقفلا يف ةنراقم ثوحب -

 ت) يفنحلا يدنمسألا ديمحلادبع نب دمحمل :لوصألا يف رظنلا لذب -
 . م۱۹۹۲ ۔ ھ۱۲٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ربلادبع يكز دمحم قيقحت .(ه

 .رصم ةرهاقلا ثارتلا راد ةبتكم

 تر يتاعاسلا نيدلا رفظمل : ماكحإلاو يودزبلا يباتك نيب عماجلا ماظنلا عيدب -

 ىيحي دمحمل فيرشلا رهزألاب نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب هاروتكد ةلاسر .. ه4

 )١411١(. مقرب ايققآ

 .د قيقحت .(ه497 ت) ينيوجلا يلاعملا يبأل :هقفلا لوصأ يف ناهربلا -
 ه418١ ةنس رشانلل ةيناثلا .باتكلل ةعبارلا ةعبطلا .بيدلا دومحم ميظعلادبع
 . ةروصنملا عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد .م1551/ -

 يلبنحلا يرصرصلا يخوطلا يوقلادبع نب ناميلسل :هقفلا لوصأ يف لبلبلا -
 .ةرهاقلاب راصنألا راد عيزوت .ه٠٠5١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .(هالا” ت)
 ت) يناهفصألا نيدلا سمشل :بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب -

  ها505١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .اقب ىفطصم دمحم .د قيقحت .(ه48

 . ةيدوعسلا ةدج .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ىندملا راد .ما65

 .د قيقحت .(ه١۷٤ ت) يزاريشلا قاحسإ يبأل :هقفلا لوصأ يف ةرصبتلا -
 ةنس ىلوألا ةعبطلا نع م۱۹۸۳ - ه۳١٤٠ ةنس ريوصت .وتيه نسح دمحم

 . قشمد ركفلا راد م

 .د قيقحت .(ه587” ت) يومرألا نيدلا جارسل :لوصحملا نم ليصحتلا -
 ةسسؤم .م1488 - ه508١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .دينز يبأ يلع ديمحلادبع

۴71 



۱۳۲ 

 ليفي

۱۳٤ 

1o 

 نط

۱۳۷ 

۱۴۸ 

 نيك

۱4١ 

 ت) ناواق نباب فورعملا دمحأ نب نيسحلل :تاقرولا حرش يف تاقيقحتلا -

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .نيسح نب هللادبع نب دعس فيرشلا .د قيقحت .(. ه4

 . ندرألا عيزوتلاو رشنلل سئافنلا راد .م1944 - ه۹

 قيقحت .(ه5905 ت) يناجنزلا نيدلا باهشل :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت -

 ةلاسرلا ةسسؤم .م1484  ه404١ ةسماخلا ةعبطلا .حلاص بيدأ دمحم .د

 .نانبل - ايروس عراش - توريب

 .د قيقحت .(ه۷۸٤ ت) ينيوجلا يلاعملا ىبأل :هقفلا لوصأ ىف صيخلتلا -

 - ه۷١١٠١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يرمعلا دمحأ ريبشو «يلابينلا ملوج هللادبع

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةيمالسإلا رئاشبلا راد . م5

 ت) ينازاتفتلا نيدلا دعسل :حيقنتلا حرش حيضوتلا ىلع حيولتلا

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .تاريمع ايركز خيشلا هثيداحأو هتايآ جرخو هطبض.(ه۲

 ٠ .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م1445 _ ه5

 .د قيقحت .(ه١٠8 ت) يناذولكلا باطخلا يبأل :هقفلا لوصأ يف ديهمتلا -

 ه5505١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ميهاربإلا يلع نب دمحم .دو «ةشمع يبأ ديفم

 ةعيرشلا ةيلكب يمالسإلا ثارتلا ءايحإو يملعلا ثحبلا زكرم رشن .م1946 -

 .ةيدوعسلا. ةمركملا ةكمب ةيمالسإلا تاساردلاو

 ت) يونسإلا نيدلا لامجل :لوصألا ىلع عورفلا جيرخت يف ديهمتلا

 - ه١١٤٠ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .وتيه نسح دمحم .د قيقحت .(هالال؟

 .نانبل - ايروس عراش - توريب ةلاسرلا ةسسؤم عبط . م۰

  ه١40١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .يبلش ىفطصم دمحمل :ماكحألا ليلعت

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد . م١

 ةنس ةعبارلا ةعبطلا .حلاص بيدأ دمجمل :يمالسإلا هقفلا يف صوصنلا ريسفت

 .قشمد يمالسإلا بتكملا ..م1497 _ ه۳

 .د قيقحت (ه407 ت) ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل :داشرإلاو بيرقتلا -

 .م1998  ه14١4١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .دينز يبأ يلع نب ديمحلادبع

 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةلاسرلا ةسسؤم

 ت) يبلكلا يزج نب دمحم مساقلا يبأل : لوصألا ملع ىلإ لوصولا بيرقت -

 .م۱۹۹۰ - ھ۰٤٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا .سوكرف يلع دمحم قيقحت .(ه١0

 .رئازجلا ةرديح عيزوتلاو رشنلل يمالسإلا ثارتلا راد

 نضف



e r | منعا دوروك 

 ثوحبلا بتكم ةنجل قيقحت .(ه۸۷۹ ت) جاحلا ريمأ نبال :ريبحتلاو ريرقتلا - 7
 ةنس ىلوألا ةعبطلا .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد يف تاساردلاو

 . م۱۹41 - ھ۷

 : عرشلا ةلدأ ديدحتو هقفلا لوصأ ميوقت يف ريرحتلا باتك ىلع ةلدألا ميوقت - 4۳

 نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب هاروتكد ةلاسر .(ه١١٤ ت) يسوبدلا ديز يبأل
 .طايخلا ليمج دمحم يحبص /دادعإ 5١". مقر فيرشلا رهزألاب

 قيقحت .(هال44 ت) يشكرزلا نيدلا ردبل :عماوجلا عمجب عماسملا فينشت - 44
 .م1988 ۔ ھ۱۹٤۱ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .زيزعلادبع ديس .دو «عيبر هللادبع .د

 . ةيكملا ةبتكملاو ةبطرق ةسسؤم

 يطيقنشلا يتالولا ىيحي ب دمحمل :تاقفاوملا راصتخا يف تالكشملا حيضوت - ١:ه

 ةعابطلل بتكلا ملاع راد . م۱۹۹۳ - ه4 ىلوألا ةعبطلا .(ه١#٠ ت)

 .عيزوتلاو رشنلاو
 ت) هاشداب ريمأب فورعملا نيمأ دمحمل :ريرحتلا باتك ىلع ريرحتلا ريسيت - 141

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .(ه۹۸۷ يلاوح
 .د قيقحت .(ه"585 ت) يومرألا نيدلا جاتل :لوصحملا نم لصاحلا - ۷

 ةلآلا ىلع فيرشلا رهزألا نم هاروتكد ةلاسر .يجان يبأ دومحم مالسلادبع
 . ةبتاكلا

 ةعبط (ه١١١١ ت) يطايمدلا دمحم نب دمحأل :تاقرولا حرش ىلع ةيشاح - 4
 رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمب عبط .ه١١۳٠١ ةنس

 ت) راطعلا نسحل :عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش ىلع راطعلا ةيشاح _ ۹
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .(ه ٠١

 هيزن .د قيقحت .(ه٤۷٤ ت) يحابلا ديلولا يبأل :لوصألا ىف دودحلا

 ةعابطلل يبغزلا ةسسؤم . ما - اه97١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .دامح
 .رشنلاو

 ىلوألا ةعبطلا .ينيردلا يحتف دمحمل : مكحلاو ةسايسلا يف عيرشتلا صئاصخ - ١
 .نانبل - ايروس عراش - توريب ةلاسرلا ةسسؤم .م1947 - ه15407 ةنس

 ضرف رصنع لك يف داهتجالا نأ لهجو ضرألا ىلإ دلخأ نم ىلع درلا - ۲
 ةنس ىلوألا ةعبطلا .سيملا ليلخ قيقحت .(ه١١5 ت) يطويسلا نيدلا لالجل
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م1948 ه8

 نلفت
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 ةنس ىلوألا ةعبطلا .دوجوملادبع دمحأ لداعو ضوعم دمحم ىلع قيقحت
 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بتكلا ملاع .م1444 _ ه4

 دمحم دمحأ قيقحت .(ه4١7 ت) يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلل :ةلاسرلا

 .نانبل توريب ةيملعلا ةبتكملا .ركاش

 يونسإلا نيدلا لامجل :لوصألا ملع ىلإ لوصولا جاهنم ىلع لوصألا دئاوز - 6

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .يلالجلا فيس نانس دمحم قيقحت .(هالالا ت)

 .ةينميلا ةيروهمجلا' ءاعنص ديدجلا ليجلا ةبتكم .م۱۹۹۳ _ ه۳

 دابع نب دومحم نب دمحم هللادبع يبأل :لوصألا ملع يف لوصحملا نع فشاكلا - 5

 1١61/ 

4 

 دمحم يلعو «دوجوملادبع دمحأ لداع قيقحت .(ه567 ت) ىناهفصألا ىلجعلا

 . نابل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م1444 ه١ 518 ةنس ىلوألا ةعبطلا .ضوعم

 ت) يفسنلا تاكربلا يبأل :رانملا ىلع فنصملا حرش رارسألا فشك

 ت) يوهيملا يقيدصلل رانملا ىلع راونألا رون حرش هشماهبو .( م٠

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .نوضيب يلع دمحم تاروشنم .(ه

 ت) يراخبلا زيزعلادبعل :يودزبلا مالسإلا رخف لوصأ نع رارسألا فشك

 توريب ةيملعلا بتكلا راد .م1497  ه514١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .( مل

 .نانبل

 (ه١41 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :عماوجلا عمج مظن عطاسلا بكوكلا 48

 عطاسلا بكوكلا يناعم حيضوتب عفانلا حلاصلا سيلجلا ىمسملا هحرش هعمو

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .يولوملا يبويثإلا ىسوم مدآ نب يلع خيشلا نب دمحمل

 .ةيميت نبا ةبتكم رشانلا .م۱۹۹۸ _ ه۹

 ةثلاثلا ةعبطلا .(ه4975 ت) يزاريشلا قاحسإ يبأل : هقفلا لوصأ ىف عمللا

-_ 1 

 . رصمب ىبلحلا ىبابلا ىفطصم ةعبطمب . م۷ - ھ۱۳۷۷ ةنس

 .د قيقحت .(ه05١5 ت) يزارلا نيدلا رخفل :هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا

 ةسسؤم .م11/ ها4١5١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا .يناولعلا ضايف رباج هط

 . ةلاسرلا
 قيقحت .(ه١٤٠ ت) يبرعلا نب ركب يبأل :هقفلا لوصأ ملع يف لوصحملا 7 7

  ه١57١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ةدوف فيطللادبع ديعسو «يردبلا ىلع نيسح

 .نامع قرايبلا راد . م4

١ 



۱۳ 

155 

11 

۱٦٦ 

13۷ 

13۸ 

۱۹ 

1۷۰ 

۱۷1 

1۷۲ 

 انفو

1۷٤ 

 ؛يلعبلا نيدلا ءالعل :دمحأ مامإلا بهذم لع هقفلا لوصأ يف رصتخم

 راد ةعبط .اقب رهظم دمحم .د قيقحت .(ه40* ت) ماحللا نباب فورعملا

 .م0٠198  ه٠٠4١ ةنس قشمدب ركفلا

 .(ه45١ ت) يقشمدلا ناردب نبال :دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا -

 ةعبطلا .يكرتلا نسحملادبع نب هللادبع .د هيلع قلعو هل مدقو هححص

 .خيرات نود .ةلاسرلا ةسسؤم .ةيناثلا

 يحتف دمحمل :يمالسإلا عيرشتلا يف يأرلاب داهتجالا يف ةيلوصألا جهانملا -

 .عيزوتلل ةدحتملا ةكرشلا . م46  ه508١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ينيردلا

 ركباب ةفيلخل :ماكحألا ىلع ظافلألا تالالد قرط يف نييلوصألا جهانم -

 ةرهاقلا هبهو ةبتكم رشانلا .م۱۹۸۹ ه09٠5١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .نسحلا

 . رصم
 راد .يشخدبلا نسحلا نب دمحمل :لوصألا جاهنم حرش يف لوقعلا جهانم -

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا

 نب ورمع يبأ نيدلا لامجل :لدجلاو لوصألا يملع يف لمألاو لؤسلا ىهتنم -
 بتكلا راد .م44  ها8٠5١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .(مدك5 ت) بجاحلا

 .نانبل توريب ةيملعلا
 قيقحت .(ه١٠٠ ت) يلازغلا دماح يبأل :لوصألا تاقيلعت نم لوخنملا -

 قشمد ركفلا راد .م١۱۹۸ _ ه٠٠4١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .وتيه نسح دمحم .د

 قيقحت .(ه٤۷٤ ت) يجابلا ديلولا يبأل :جاجحلا بيترت يف جاهنملا -

 .يمالسإلا برغلا راد .م19441/ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .يكرت ديجملادبع

 خيشلا هل مدق (ه475 ت) يرصبلا نيسحلا يبأل :هقفلا لوصأ يف دمتعملا -

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .سيملا ليلخ

 قداص دماح.دو «يج ةعلق ساور دمحم .د .أ هعضو :ءاهقفلا ةغل مجعم -

 .نانبل توريب سئافنلا راد .م1988  ه8٠4١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يبينق

 .د قيقحت .(ه١59 ت) يزابخلا نيدلا لالجل :هقفلا لوصأ يف ينغملا -

 .ه١١٤٠ ةنس ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج .ءاقب رهظم دمحم

 ت) يناسملتلا فيرشلل :لوصألا ىلع عورفلا ءانب ىلإ لوصولا حاتفم -

 .م19948  ه519١ .ةنس ىلوألا ةعبطلا .سوكرف يلع دمحم قيقحت .(هالا١

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل نايرلا ةسسؤم .ةيكملا ةبتكملا

 نضفن



 ةعبطلا .(م1917/ ت) روشاع نب رهاطلا دمحمل :ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم - ٠

 .عيزوتلل ةيسنوتلا ةكرشلا رشانلا .م198١+ ةنس ةثلاثلا

 ةنس ةسماخلا ةعبطلا .يسافلا لالعل :اهمراكمو ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم - 5

 .يمالسإلا برغلا راد . م144١

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ملاعلا دماح فسويل :ةيمالسإلا ةعيرشلل ةماعلا دصاقملا - ۷

 ركفلل يملاعلا دهعملاو يمالسإلا باتكلل ةيملاعلا رادلا .م1444 _ ه6

 . يمالسإلا

 قيلعتب (هال٠4 ت) يبطاشلا قاحسإ يبأل :ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا 64

 .نانبل توريب ةفرعملا راد .زارد هللادبع خيشلا

 .(هه99 ت) يدنقرمسلا نيدلا ءالعل :لوقعلا جئاتن يف لوصألا نازيم - ۹

 ةنس ىلوألا نع ةروصم ةيناثلا ةعبطلا .ربلادبع يكز دمحم .د قيقحت

 .رصم ةرهاقلا ثارتلا راد ةبتكم .م1997- ه۸

 ت) يرهاظلا مزج نب دمحأ نب يلعل :يرهاظلا هقفلا لوصأ يف ذبنلا ٠١

 ه15417 ةنس ىلوألا ةعبطلا .قالح نسح يحبص دمحم قيقحت .( ه5

 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزج نبا راد . م94

 دمحم .د قيقحت .يطيقنشلا نيمألا دمحمل :دوعسلا يقارم ىلع دورولا رثن - ١

 راد .م1940١ه١47١1 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .يطيقنشلا بيبح دلو يديس دلو

 .ةيدوعسلا ةدج عيزوتلاو رشنلل ةرانملا

 ىفطصم نب دمحأ نب رداقلادبعل :رظانلا ةضور حرش رطاعلا رطاخلا ةهزن - 7

 .ةرهاقلا ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم رشانلا .(ه55١ ت) يقشمدلا ناردب

 .(ه184 ت) يفارقلا نيدلا باهشل :لوصحملا حرش يف لوصألا سئافن - ۳
 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ضوعم دمحم يلعو ءدوجوملادبع دمحأ لداع قيقحت

 .ةمركملا ةكم زابلا ىفطصم رازن ةبتكم رشانلا .م۱۹۹4۷ _ ه۸

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .يطيقنشلا يولعلل :دوعسلا يقارم ىلع دونبلا رشن - 65

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م19488 - ه۹

 .(هالالا ت) يونسإلا نيدلا لامجل :لوصألا جاهنم حرش يف لؤسلا ةياهن - 6

 .نانبل توريب بتكلا ملاع م۱۹۸۲ ةنس ةعبط

 ةعبط .يطوبلا ناضمر ديعس دمحمل .:ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةحلصملا طباوض - 5

 .باحر ةبتكم رئازجلا

۱۳۷٦ 



 ت) ولولح نلمحرلادبع نب دمحأل :عماوجلا عمج حرش عماللا ءايضلا - ۷
 .م19484 ھ۲۰٤۱ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ةلمنلا ميركلادبع .د.أ قيقحت .( ه4
 .ةيدوعسلا ضايرلا دشرلا ةبتكم

۱A۸دمحأ . د قيقحت .(ه4608 ت) يلبنحلا يدادغبلا يلعي يبأل : هقفلا لوصأ يف ةدعلا -  

 .نانبل توريب ةلاسرلا ةسسؤم .م ٤٠١١ ٠ه ۱۹۸٠ ةنس ةعبط . يكرابملا يلع
 رايأ ىلوألا ةعبطلا .ةينغم داوج دمحمل :ديدجلا هبوث يف هقفلا لوصأ ملع 8

 .نانبل توريب نييالملل ملعلا راد . م6 (ويام)

 .شومره دوبع ىفطصم دومحمل :لوصألل عورفلا حيضوت يف لومأملا ةياغ - 4
 رشنلاو ةعابطلل ةيفاقثلا ثوحبلا ةبتكم .م194  اهه154154١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 .نانبل سلبارط عيزوتلاو
 ةعبطمب عبط .(ه455 ت) يراصنألا ايركزل :لوصألا بل حرش لوصولا ةياغ- ١

 .رصمب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع
 ت) يراصنألا ايركزل :لوصألا نف يف نآمظلا ةلبو نالجعلا ةطقل ىلع نلمحرلا حتف - ۲

 .م1915-ه188 ةنس ةرهاقلاب يبلحلا يبابلا ىفطصم عبط .( ه5

 هحيحصتب ماق .(ه١۴١٠ ت) يتالولا يحي دمحمل :دوعسلا يقارم ىلع دودولا حتف - ۱4۹۳

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بتكلا ملاع راد عباطم . يتالولا ىَبْحَي هللادبع دمحم اباب
 دعاوقلاو قورفلا بيذهت هشماهبو (ه585 ت) يفارقلا نيدلا باهشل :قورفلا 44

 .ه44١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ةمركملا ةكمب ةيكلاملا يتفمِل ةينسلا
 يوجحلا نسحلا نب دمحمل :يمالسإلا عيرشتلا خيرات يف يماسلا ركفلا 6

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .نابعش حلاص نميأ هب ىنتعا .(ه١۳۷١ ت) يسافلا
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م19460 _ ه5

 ت) يراصنألا نيدلا ماظن نب دمحمل :توبثلا ملسم حرشب تومحرلا حتاوف - 57
 ةيملعلا بتكلا راد .ةيناثلا ةعبطلا يلازغلل ىفصتسملا عم عوبطملا .(ه

 .نانبل توريب
 دمحم قيقحت .(ه444 ت) يناعمسلا رفظملا يبأل :لوصألا يف ةلدألا عطاوق - ۷

 راد .ما9917١ ۔ ھ۱۸٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ليعامسإ نسح دمحم نسح
 .؟نانبل توريب ةيملعلا بتكلا

 .دوصقملا وه اذهف ةحفصلاو ءزجلا ىلإ ترشأ اذإ )١(

VY 



 .د قيقحت .(ه444 ت) يناعمسلا رفظملا يبأل :لوصألا يف ةلدألا عطاوق - ۸

 ةلاسرلا ةسسؤم .م١۱۹۹ - ه4117١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .وتيه نسح دمحم
١ 

 ”نانبل توريب .

 ةعبطلا .يناليكلا ميهاربإ نلمحرلادبعل :يبطاشلا مامإلا دنع دصاقملا دعاوق _ 4

 ‹قشمد رشنلاو عيزوتلاو ةعابطلل ركفلا راد .م١٠٠١5 _ ھ١۳٤١ ةنس ىلوألا

 .يمالسإلا ركفلل يملاعلا دهعملاو

 نيدلا ءالعل :ةيعرفلا ماكحألا نم اهب قلعتي امو ةيلوصألا دئاوفلاو دعاوقلا 7 ٠١

 دمحم هححصو هطبض .(ه١٠۸ ت) يلبنحلا ماحللا نباب فورعملا يلعبلا

 توريب ةيملعلا بتكلا راد م1944 - ه١١٤٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا .نيهاش

 ٠ . نانبل

 هذيملتو ء(ه۷۲۸ ت) ةيميت نب سابعلا يبأل :يمالسإلا عرشلا يف سايقلا 7 ١

 عمج م٠198 - ه٠٠4١ ةنس ةعبارلا ةعبطلا .(هاله١ت) ةيزوجلا ميق نبا

 .نانبل توريب ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم بيطخلا نيدلا بحم

 .(ه١٤۷ ت) يدربراجلا نيدلا رخفل :جاهنملا حرش يف جاهولا جارسلا 7 7

  دها4١4 ةيناثلا ةعبطلا .ناقيزوأ نيسح نب دمحم نب مركأ .د قيقحت

 .ةيدوعسلا ضايرلا رشنلل ةيلودلا جارعملا راد م4

 دمحم ةساردو قيقحت .(هاله5 ت) يشكرزلا نيدلا ردبل :بهذلا لسالس _ ۴۳

 .ملاس ةيطعو «دمحم زيزعلادبع رمع.د ميدقت . يطيقنشلا نيمألا نب راتخم

 .ةيدوعسلا ةدجب ملعلا ةبتكم عيزوت .رصم ةرهاقلا ةيميت نبا ةبتكم

 نيدلا باهشل :لوصألا يف لوصحملا راصتخا يف لوصفلا حيقنت حرش 4

 ها5١5١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .دعس فوؤرلادبع هط قيقحت (ه585 ت) يفارقلا

 .رصم ةعابطلل ةوطع راد .م148

 .د قيقحت .(هالا5 ت) يفوطلا نيدلا مجنل :ةضورلا رصتخم حرش 6

 ةسسؤم .م۱۹۹۸ - ه414١ ةيناثلا ةعبطلا . يكرتلا نسحملادبع نب هللادبع

 .نورشان ةلاسرلا

 ةنس ةعبط .يملاسلا ديمح نب هللادبع دمحم يبأل :سمشلا ةعلط حرش 5

 .يفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةزازو ءنامُع ةنطلس م۱۹۸۱ ه١

 .دوصقملا وه اذهف طقف.ةحفصلا ىلإ ترشأ اذإو )١(

۴7۸ 



 .د قيقحت .(ه444 ت) يدابعلا مساق نبال :تاقرولا ىلع ريبكلا حرشلا 67
 عيزوت .ةبطرق ةسسؤم م1946  اه515١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .عيبر هللادبع

 .ةيدوعسلا ةدج زارخلا ةبتكم

 دمحم .د قيقحت .(هةال7 ت) يلبنحلا راجنلا نبال :رينملا بكوكلا حرش 0 ۸

 ناكيبعلا ةبتكم :رشانلا .م149*  اه١4١* ةعبط .دامح هيزن.دو «يليحزلا

 . ةيدوعسلا ضايرلا
 هعمو ء(هم554 ت) يلحملا نيدلا لالجل : عماوجلا عمج ىلع يلحملا حرش

 .(ه١۲١١ ت) ىنيبرشلا بيطخلا تاريرقتو «.(ه948١١ ت) ينانبلا ةيشاح

 توريب ركفلا راد تاساردلاو ثوحبلا بتكم فارشإ م1448  ه1418 ةعبط
 .نانبل

 ت) يناهفصألا نيدلا سمشل :لوصألا ملع يف يواضيبلل جاهنملا حرش - ١
 ةنس ىلوألا ةعبطلا .ةلمنلا دمحم نب يلع نب ميركلادبع .د قيقحت .( م4

 .ةيدوعسلا ضايرلا دشرلا ةبتكم ه٠

 نيدلا فرش يلع نب دمحم نب هللادبعل :هقفلا لوصأ يف ملاعملا حرش - ١
 دمحأ لداع قيقحت .(ه544 ت) يناسملتلا نباب فورعملا يرهفلا

 ملاع م1544 ۔ ھ۱۹٤۱ ىلوألا ةعبطلا .ضوعم دمحم يلعو «دوجوملادبع

 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بتكلا
 ت) يجيإلا ةلملاو نيدلا دضعل :يلوصألا ىهتنم رصتخم ىلع دضعلا حرش - ۲

 ةيشاحو ء(هال١4 ت) ىنازاتفتلا نيدلا دعس ةيشاح هشماهبو .(هل5

 ةيشاح ىلع يورهلا نسح خيشلا ةيشاحو «(ه815 ت) يناجرجلا فيرشلا
 ةيملعلا بتكلا راد .م۱۹۸۳  ه٠54١#0 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .يناجرجلا فيرشلا

 .نانبل توريب
 ىلازغلا دماح ىبأل :ليلعتلا كلاسمو ليخملاو هبشلا نايب يف ليلغلا ءافش - ۳

 ةعبطم م۱۹۷۱ _ ه8 ةعبط .يسيبكلا دمح .د قيقحت .(مه٠ه ت)

 .دادغب داشرإلا

 .ةلمنلا دمحم نب يلع نب ميركلادبعل :نييلوصألا دنع عسوملا بجاولا - ٤4

 .ةيدوعسلا ضايرلا دشرلا ةبتكم .ه5١5١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 - ه۷١٤١ ةنس ةسداسلا ةعبطلا .ناديز ميركلادبعل :هقفلا لوصأ يف زيجولا 6

 .نانبل توريب ةلاسرلا ةسسؤم .م1/

۰۹ 

۳۷۹ 



 ت) يدادغبلا ناهرّب نب يلع نب دمحأ حتفلا يبأل :لوصألا ىلإ لوصولا 9 5

 م1987 - ھ۳٤٤۱ ةنس ةعبط .دينز ىبأ ىلع ديمحلادبع .د قيقحت .(ه4

 . هقفلا : ًاعبار

 : ىفنحلا هقفلا

 ت) يفنحلا يلصوملا دودوم نب دومحم نب هللادبعل :راتخملا ليلعتل رايتخالا - ۷

 .م1985  ه5٠5١ ةنس ةيرهزألا دهاعملا ةعبط .(ه"487“

 يناساكلا دوعسم نب ركب يبأ نيدلا ءالعل : عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب - ۸

 ةيلامجلا ةعبطم م١1591ه17378 ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ههملا/ ت) يفنحلا

 . رصمب

 .(ه٠544 ت) يسخرسلا دمحأ نب دمحم ةمئألا سمشل :ىسخرسلا طوسبم 84

 ٠ . يساسلا ةعبطم ھ۲٤۳١ ةنس ةعبط

 :راكفألا جئاتن :هتلمكت عم ء(ه١85 ت) مامهلا نب لامكلل :ريدقلا حتفلا

 ء(ه٦۷۸ت) يتربابلل ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرشو 2(ه988 ت) ةداز يضاقل

 .ه١٠١١ ةنس ىلوألا ةيريمألا ةعبطلا .(ه١٤۹ ت) يبلج ةيشاحو

 ةعبط .(هه97 ت) ينانيغرملا نيدلا ناهربل :ئدتبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا 0

 .يبلحلا يبابلا ىفطصم

 : ىكلاملا هقفلا

 نب دمحم نيدلا سمشل :كلام مامإلا بهذم حيجرتل كلاسلا ريقفلا راصتنا 7
 ةعبطلا .نافجألا يبأ دمحم قيقحت .(ه88* ت) يسلدنألا يعارلا دمحم

 .نانبل توريب يمالسإلا برغلا راد .م١148 ةنس ىلوألا

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا ىبأل :دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب - ۴۳

 ةروصم .م1981) - ه١40١ ةسماخلا ةعبطلا .(هه96 ت) دشر نب دمحأ

 . يبلحلا ىفطصم ةعبط نع
 ةعبط .يرهزألا يبآلا عيمسلادبع حلاصل :ليلخ رصتخم حرش ليلكإلا رهاوج _ ٤

 .نانبل توريب ركفلا راد
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 توريب ركفلا راد عيزوت .رصمب ىربكلا ةيراجتلا ةعبطملا ةعبط .(ه

 .نانبل

 وأ ۱۱۲۸ تر جاحلا نب نودمح نب دمحم هللادبع ىبأ ةمالعلا ةيشاح

 .رشاع نبا نتم ىلع ةرايمب ريهشلا يسافلا دمحأ حرش ىلع .(ه4848

 هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .م1958١  اها868١ ةنس ةعبط

 . رصمب

 نب يلع نب ميهاربإل :بجاحلا نبا تاحلطصم نع بجاحلا باقنلا فشك -

 مالسلادبع .دو «سراف يبأ ةزمح قيقحتو ةسارد .(هال4ه9 ت) نوحرف

 .يمالسإلا برغلا راد م٠184 ةنس ىلوألا ةعبطلا .فيرشلا

 نلمحرلادبع نب دمحم نب دمحمل :ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم -

 .ةداعسلا ةعبطم ه778١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ه964 ت) باطحلاب فورعملا

 .(هال١5 ت) يبلكلا يزج نب دمحأ نب دمحم مساقلا يبأل :ةيهقفلا نيناوقلا -

 .سنوتب ةضهنلا ةعبطم ه844١ ةنس ةعبط

 ت) يشرخلا هللادبع يبأل :ليلخ يديس رصتخم ىلع يشرخلا حرش -

 ركفلا راد ةعبط .يىكلاملا يودعلا يديعصلا ةيشاح هشماهبو ء(ه١٠

 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل

 : ىعفاشلا هقفلا

 ىلع فرشأ .(ه4١٠ ت) يعفاشلا سيردإ نب دمحم هللادبع يبأل :مألا

 .نانبل توريب ةفرعملا راد .راجنلا يرهزلا دمحم هحيحصت رشابو «هعبط

 عبط .(ه515 ت) يواونلا نيدلا يحم ايركز يبأل :بذهملا حرش عومجملا -

 .ةرهاقلاب ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 ءازجألا عم عوبطم .(ه154 ت) ينزملا ىيحي نب ليعامسإل :ينزملا رصتخم -

 .يعفاشلل مألا نم ةسمخلا

 دمحأ نب دمحم نيدلا سمشل :جاهنملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحملا ينغم

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم ه۳۷۷٠ ةنس ةعبط .(ه۹۷۷ ت) ينيبرشلا

 ىبلحلا ىبابلا ىسيع ةعبطم .(ه555 ت) يزاريشلا قاحسإ ىبأل :بذهملا

 ۰ ۰ ۰ . ةرهاقلاب
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 : ىلبنحلا هقفلا

 فراعملا ةبتكم .(ه۷۲۸ ت) ةيميت نب سابعلا يبأل :ىربكلا ىواتفلا عومجم -

 .برغملا طابرلا
 ت) ىسدقملا ةمادق نب هللادبع دمحم ىبأل :ىقرخلا رصتخم ىلع ىنغملا

A۰باتكلا راد .م19487  اه508١ ةنس تسفوألاب ةديدجلا ةعبطلا  

 .نانبل توريب يبرعلا
 «(ه۳٦۷ ت) حلفم نب دمحم هللادبع يبأ يسدقملا نيدلا سمشل : عورفلا -

 ت) يوادرملا ناميلس نب يلع نيسحلا يبأ نيدلا ءالعل عورفلا حيحص هعمو

 .ةعابطلل رصم راد .م0٠195 - ه۳۷۹٠ ةيناثلا ةعبطلا .( ه6

 : يرهاظلا هقفلا

 .ةرهاقلا يقشمدلا رينم ةعبطم م۲١١٠ ةنس ةعبط .ركاش دمحم

 : نراقملاو ماعلا هقفلا

  ه407١ ةعبارلا ةعبطلا .يبلش ىفطصم دمحمل :مالسإلا يف ةرسألا ماكحأ -

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةيعماجلا رادلا . م98

 لاله ييځُم قيقحت .(ه١٠٤ ت) يدرواملا نسحلا يبأل : يضاقلا بدأ _

 داشرإلا ةعبطم .م1911 - ه١791١ ةنس دادغبب فاقوألا ةسائر رشن .ناحرس

 .دادغب

 م۱۹۷۹ ةنس ةيناثلا ةعبطلا' . ميكحلا يقت دمحمل :نراقملا هقفلل ةماعلا لوصألا -

 .عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل سلدنألا راد

 .يواونلا قلاخلادبعل :نوناقلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يئانجلا عيرشتلا -

 .نانبل توريب ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم

 .ينيردلا يحتف دمحمل :رصاعملا يمالسإلا ركفلا يف ثوحبو تاسارد -

 عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل ةبيتق راد م1988  اه1408١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 . قشمد

  ه414١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ءاقرزلا دمحأ ىفطصمل :ماعلا يهقفلا لخدملا -

 .قشمد ملقلا راد . م8

١8 



 .ينيردلا يحتف دمحمل :يمالسإلا هقفلا يف قحلا لامعتسا يف فسعتلا ةيرظن - ٠

 .نانبل توريب ةلاسرلا ةسسؤم م۱۹۹۷ ه١ 817 ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 نب دمحمل :رابخألا ىقتنم حرش رايخألا ديس ثيداحأ نم راطوألا لين - ۷

 .نانبل توريب ملقلا راد .(ه1١؟٠6 تر يناكوشلا دمحم نب يلع

 ةيناثلا ةعبطلا .ينيردلا يحتف دمحمل :بمهاذملا عم نراقملا يمالسإلا هقفلا 6

 .قشمد ةديدجلا ةعبطملا . م٩۱۹۸ _ ھ۷

 .م۱۹۸۹ه٤٩٤٤۱ ةنس ىلوألا ةعبطلا . يليحزلا ةبهول :هتلدأو يمالسإلا هقفلا _ ۹

 .قشمد ركفلا راد

 .م19488  ه8٠54١ ةنس ةنماثلا ةعبطلا .يواضرقلا فسويل :ةاكزلا هقف _ ١

 .نانبل توريب ةلاسرلا ةسسؤم

 ةنس ةعبط .ناردب نينيعلا يبأ ناردبل :ةيصخشلا لاوحألل نراقملا هقفلا _ ١

 .نانبل توريب رشنلاو ةعابطلل ةيبرعلا ةضهنلا راد م۷

 ت) يناعنصلا ريمألل :ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس _ ۲

 ةعبارلا ةعبطلا .يلوخلا زيزعلادبع دمحم خيشلا هيلع قلعو هعجار .(ه5

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد م150١ - ه1/4١ ةنس

 .للملاو ‹قطنملاو ءدئاقعلا :ًاسماخ

 نيدلا رصان هثيداحأ جّرخ .(هالا8 ت) ةيميت نب سابعلا يبأل :ناميإلا - ۳

 .يمالسإلا بتكملا م١۱۹۸  ه405١ ةنس ةعبط . ينابلألا

 يبأ ظفاحلل :يرعشألا نسحلا يبأ مامإلا ىلإ بسن اميف ىرتفملا بذك نييبت - ٤

 يسدقلا رشن .يرثوكلا دهاز دمحم قيقحت .(ههالا ت) ركاسع نب مساقلا

 .قشمدب قيفوتلا ةعبطم ه١٤۳١ ةنس

 ت) يروجابلا دمحم نب ميهاربإل :ديحوتلا رهوج حرش ديرملا ةفحت _ 06
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد م١۱۹۹ - ه415١ ةنس ةعبط .(ه۷

 ينالقابلا بيطلا نب دمحم ركب يبأ يضاقلل :لئالدلا صيخلتو لئاوألا ديهمت - 65

 عبط ه١١٤٠ ةنس ةعبط .رديح دمحأ نب نيدلا دامع قيقحت .(ه0٠1” ت)

 . ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 رديح عبط (ه٠47 ت) يناهفصألا هللادبع نب دمحأ ميعن يبأل :ةوبنلا لئالد - ۷

 .ها"؟٠ ةنس دنهلا دابا
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 ةنس ةعبط .(ه٤۹۷ ت) يمثيهلا رجح نبال :رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا -

 .ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا ه5

 راد م1945 - ھ٩١٤۱ ةعبط .(ه۸٤۷ ت) يبهذلا نيدلا سمشل :رئابكلا

 . نانبل توريب أرقا

 ينيوجلا يلاعملا يبأل :داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا باتك -

 .ديمحلادبع معنملادبع يلعو «یسوم فسوي دمحم .د قيقحت .(ه۷۸٤ ت)

 .رصم يجناخلا ةبتكم رشانلا .رصمب ةداعسلا ةعبطم م٠196  ه154١ ةعبط

 ديس قيقحت .(ه459 ت) يناتسرهشلا ميركلادبع نب دمحمل :لحنلاو للملا

 .يبلحلا ىفطصم ةعبط .يناليك

 يدابأ دسألا دمحأ نب رابجلادبع يضاقلل :ديحوتلاو لدعلا باوبأ يف ينغملا -

 ةيرصملا ةسسؤملا .نيسح .هط .د فارشإب .م1958 ةعبط .(ه١٠٤ ت)

 ةرهاقلا ةمجرتلاو رشنلاو فيلأتلل ةماعلا

 قيقحت .(ها"٠ ت) يرعشألا ليعامسإ نب يلع مامإلل :نييمالسإلا تالاقم -

 ةضهنلا ةبتكم .ه59١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .ديمحلادبع نيدلا ىيخُم دمحم

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا
 يجيإلا دمحأ نب نلمحرلادبع ةلملاو نيدلا دضعل :مالكلا ملع يف فقاوملا -

 .خيرات نود نانبل توريب بتكلا ملاع عبط .(هاله5 ت)

 ةعبطلا .معنملادبع يفنحل :ةيمالسإلا بهاذملاو تاعامجلاو قرفلا ةعوسوم -

 .رصم ةرهاقلا داشرلا راد .م19497  ه517١ ةنس ىلوألا

 هكنبح نسح نلمحرلادبعل :ةرظانملاو لالدتسالا لوصأو ةفرعملا طباوض -

 .قشمد ملقلا راد م۱۹۸۸  ه5048١ ةنس ةئلاثلا ةعبطلا .يناديملا

 قيقحت .(ه۷۸٤ ت) ينيوجلا يلاعملا يبأل :ملظلا تايتلا يف ممألا ثايغ

 ةقفن ىلع عبط ه٠٠4١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .بيدلا دومحم ميظعلادبع .د

 .رطق ةلودب ةينيدلا نوؤشلا
 .(ه47594 ت) ینییارفسإلا يدادغبلا رهاط نب رهاقلادبعل :قّرِفلا نيب قْرَفلا

 .ةرهاقلاب يندملا ةعبطم .ديمحلادبع نيدلا يبحم دمحم قيقحت
 ت) يرهاظلا مزح نب دمحم يبأل :لحنلاو ءاوهألاو للملا يف لصفلا -

 ةعبط .ةريمع نلمحرلادبع .دو ءرصن ميهاربإ دمحم .د قيقحت .(ه 5

 .نانبل توريب ليجلا راد م٩۱۹۸ - ه6

۳A4 



 . مجارتلاو خيراتلا :ًاسداس

 قيقحت .(ه١٠٠٠) يناكوشلا يلع نب دمحمل :رتافدلا دانسإب رباكألا فاحتإ _ ١

 راد .م1944١  اه١57١ ةنس ىلوألا ةعبطلا . يعيبسلا روبجلا نامثع نب ليلخ

 .نانبل توريب عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل مزح نبا
 .(ه867؟ ت) ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ١

 نب هللادبع نب فسوي رمع يبأل :باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا هشماهبو

 ىلوألا ةعبطلا .(ه45* ت) ربلادبع نباب فورعملا يبطرقلا يرمنلا دمحم

 .ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطمب ه74١ ةنس

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .ليعامسإ دمحم نابعشل :هلاجرو هخيرات هقفلا لوصأ 7

 .ةيدوعسلا ضايرلا خيرملا راد .م١۱۹۸ _ ه١

 ملعلا راد .م1914 ةنس ةعبارلا ةعبطلا .يلكرزلا نيدلا ريخل :مالعألا - ۳

 .نانبل توريب نييالملل

 ةنس ةعبط .(ه0*5 ت) يرزجلا ريثألا نبال :ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ - ٤

 . ةيبهولا ةعبطملا ھ۰

 ةعبطلا .(هالا/ل4 ت) ريثك نب رمع نب ليعامسإل :خيراتلا يف ةياهنلاو ةيادبلا - ٠

 .نانبل توريب فراعملا ةبتكم .م1955 ةنس ىلوألا

 ت) يناكوشلا يلع نب دمحمل :عباسلا نرقلا دعب نم نساحمب علاطلا ردبلا - 5

 .ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطم .ه58١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ه١٠

 .(ه8117)يدابأ زوريفلا نيدلا دجمل :ةغللاو وحنلا ةمئأ مجارت يف ةغلبلا - ۷

 زكرم رشن .م1987 -ه409١ ةنس ةعيط.يرصملا دمحم قيقحت

 .تيوكلا .ثارتلاو تاطوطخملا

 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :ةاحنلاو نييوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب - ۸

 ةعبطمب ه84١ ةنس ةعبط .ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم قيقحت .(هو١3

 . يبلحلا ىسيع

 ت) اغبولطق نب مساق نيدلا نيز لدعلا يبأل :ةيفنحلا تاقبط يف مجارتلا جات - ۹

 .دادغب يناعلا .ةعبطم .م19537 ةنس ةعبط .(ه۹

 يبرعلا بتكملا راد .(ه#45 ت) يدادغبلا بيطخلا ركب يبأل :دادغب خيرات - 6

 .نانبل توريب

 نيوتن
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 راد عبط .(اه8١8ت) نودلخ نب نلمح رلادبعل :نودلخ نبا ةمالعلا خيرات -

 يابا باتكلا

 e104 ةنس فرشألا فجتلا يف ةيرديحلا ةعبطملا

 «باوتلادبع ناضمر .د ةمجرت .ناملكورب لراكل :ىبرعلا بدألا خيرات -

 فراعملا راد .ماوأل# ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ركب بوقعي ديسلا .د ةعجارم

۰ 5 8 

 .رفينلا يلذاشلا دمحم خيشلل :هقفلل ةيبيرقتلا قرطلاو موظعلا ليلخ مجارت -

 .لوألا دلجملا ىلوألا ةنسلا .ةينوتيزلا ةيلكلل ةيملعلا ةرشنلا

 ضايع يضاقلل :كلام بهذم مالعأ ةفرعمل كلاسملا بيرقتو كرادملا بيترت -

 «نانبل توريب ةايحلا ةبتكم رشن.دومحم ريكب دمحأ .د قيقحت.(هه44)

 ش .ما951/ - ھ۱۳۸۷ ةنس ايبيل سلبارطب ركفلا ةبتكمو

 ت) يواونلا فرش نب نيدلا يحم ايركز ىبأل :تاغللاو ءامسألا بيذهت

 ۰ .رصمب ةيريئملا ةعابطلا ةرادإ .(. ه5

 ةعبطلا .(ه470 ت) يناهفصألا ميعن يبأل :ءايفصألا تاقبطو ءايلوألا ةيلح

 .رصمب ةداعسلا ةعبطم .ىلوألا

 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :ةرهاقلاو رصم خيرات يف ةرضاحملا نسح

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا راد .ه١ 81 ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ه١

 .ينيسحلا رفعج قيقحت .يميعنلا رداقلادبعل :سرادملا خيرات يف سرادلا

 قشمدب يملعلا عمجملا رشن .م١١۱۹  ه٠/8١ ةنس ةعبط

 نب يلع نب ميهاربإل :بهذملا ءاملع نايعأ ةفرعم يف بهذملا جابيدلا -

 ةعبط .رونلا ىبأ يدمحألا دمحم .د قيقحت .(هال44 ت) نوحرف نب دمحم

 ۰ . ةرهاقلاب رشنلاو عبطلل ثارتلا راد .ه885١ ةنس

 .راطعلا تزع رشن .(ه556 ت) يقشمدلا .ةماش يبأل :نيتضورلا ىلع ليذلا -

 .نانبل توريب ليجلا راد

 .يواسناوخلا رقاب دمحمل :تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ يف تانجلا تاضور -

 .ه۳۹۲١ ةنس مق ناييلعامسإ هللا دسأ قيقحت

۳۸٦٩ 



 نبال ةيوبنلا ةريسلا ثيدح هيلع لمتشا ام ريسفت يف فّنألا ضوّرلا _ 4
 فوؤرلادبع هط قيقحت.(ههالا١ ت) يليهسلا هللادبع نب نلمحرلادبعل : ماشه

 .رصم ةيرهزألا تايلكلا تابتكم عبط .دعس

 ت) يوفدألل :ديعصلا ىلعأب ةاورلاو ءالضفلا ءامسأل عماجلا ديعسلا علاطلا 5

 .رصم ةيلامجلا ةعبطم .م1414 ةنس ةعبط .( م4

 دمحم يلع قيقحت .(ه١١9 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :ظافحلا تاقبط 5

 .ةرهاقلاب ةبهو ةبتكم رشن .م۱۹۷۴  ه87١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .رمع

 دمحم يلع قيقحت .(ه458 ت) يدوادلا نيدلا سمشل :نيرسفملا تاقبط - ۷

 ` .ىربكلا لالقتسالا ةعبطم .م1917/ه11787 ةنس ةعبط .رمع

 ناسحإ .د قيقحت .(ه١۷٤ ت) يزاريشلا قاحسإ يبأل :ءاهقفلا تاقبط _ ۸

 .نانبل توريب يبرعلا دئارلا راد رشن .م١191 ةنس ةعبط .سابع

 .ج رشن .(ه۸۳۳ ت) يرزجلا نب نيدلا سمشل :(ةياهنلا ةياغ) ءارقلا تاقبط - 4

 .م18987 ۔ ھ۲٣۱۳ ةنس رصمب يجناخلا ةبتكم نع ريوصت .رسارتسجرب

 عبط .ه١۳۷٠ ةنس ةعبط.(ه170) دعس نب هللادبع يبأل :دعس نبا تاقبط _ ٠

 .نانبل توريب رداص راد

 حاتفلادبع قيقحت ّريقحت .(هالالا ت) يكبسلا نيدلا جاتل : ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط _ ١

 يبابلا ىسيع عبط .ما1955 ۔ ھ۱۳۸۳ ةنس ةعبط . يحانطلا دومحمو «ولحلا

 . ةرهاقلاب يبلحلا

 ءهلوصأ ةعجارمب ينع .(ه50 ت) يرزجلا ريثألا نبال :خيراتلا يف لماكلا 7 ۲

 د .م٩۱۹۸ -اها405١ ةنس ةسداسلا ةعبطلا .ءاملعلا نم ةبخن هيلع 000

 .نانبل توريب يبرعلا باتكلا

 عبط .(ه517١١ ت) ةفيلخ يجاحل :نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك _ ۴۳

 . ىنثملا ةبتكم .تسفوألاب

 .(ه۷۳۲ ت) ليعامسإ ديؤملا كلملا ءادفلا ىبأل :رشبلا رابخأ يف رصتخملا - ٤

 ٠ .توريب ينانبللا باتكلا راد
 دعسأ نب هللادبعل :نامزلا ثداوح نم ربتعي ام ةفرعم يف ناظقيلا ةدعو نانجلا ةآرم _ ٠١

 .توريبب يملعألا ةسسؤم .ه١۹١٠١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .(هال58 ت) يعفايلا

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .(ه57 ت) يومحلا هللادبع نب توقايل :نادلبلا مجعم _ ٠

 .رصمب ةداعسلا ةعبطم .ه٣

AV 



 ت) يسلدنألا يركبلا زيزعلادبع نب هللادبع هللا ديبع يبأل :مجعتسا ام مجعم - ۷

 .ةرهاقلا رشنلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم .ه١*55 ةنس ةعبط .(ه۷

 .توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .ةلاحك اضر رمعل :نيفلؤملا مجعم 7 ۸

 ىفطصم نب دمحأل :مولعلا تاعوضوم يف ةدايسلا حابصمو ةداعسلا حاتفم _ 4

 لالقتسالا ةعبطم .م1954 ةنس ةعبط .(ه158 ت) هداز ىربك شاطب ريهشلا

 . ةرهاقلاب ىربكلا
 رشن .هللادبع نب زيزعلادبعل :ةيراضحلاو ةيرشبلا مالعألل ةيبرغملا ةعوسوملا - ١

 .ةيبرغملا فاقوألا ةرازو

 يدرب يرغت نب نيدلا لامجل :ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا 3 ١

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم .م1915 ةنس ةعبط.(ه٤۸۷ ت) يكباتألا

 قيقحت .(ه۹۷١ ت) يزوجلا نب جرفلا يبأ نيدلا لامجل :ةوفصلا ةفص

 ىلوألا ةعبطلا .يج هعلق ساور دمحم ثيداحألا جيرختو يروخاف دمحم

 . ليصألا ةعبطمب عبط بلحب يعولا راد .ه188 ةنس

 .نانبل توريب يبرعلا ركفلا راد .ةرشاعلا ةعبطلا . نيمأ دمحأل :مالسإلا ىحض _ ۳

 ةيناثلا ةعبطلا .يغارملا ىفطصم هللادبعل :نييلوصألا تاقبط يف ,ريبملا حتفلا - "5

 .نانبل توريب .م٤۱۹۷ - ھ٤۱۳۹ ةنس

 يضاقلاو .(ه۹١٠۳ ت) يخلبلا مساقلا يبأل :ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف _ ٠

 .ديس داؤف قيقحت .(ه٤۹٤ ت) يمشجلا مكاحلاو «(ه١٠٤ ت) رابجلادبع

 . م٤۱۹۹ ۔ ھ۱۳۹۳ ةنس سنوتب ةيسنوتلا رادلا رشن

 ت) يونكللا يحلادبع دمحم تانسحلا يبأل :ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا - ١

 راد ريوصت .ةينسلا تاقيلعتلا هشماهبو .ه197١ ةنس هنم غرف .(ه٤

 .توريب ةفرعملا

 ىفطصم . دمحم حيحصت .(ه١٤۸ ت) يزيرقملل :كولملا لود ةفرعمل كولسلا - ۷

 .ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم .م19175 ةنس ةعبط .ةدايز

 نم ةعامج قيقحت .(ه۸٤۷ ت) يبهذلا نيدلا سمشل :ءالبنلا مالعأ ريس 4

 .طوؤانرألا بيعش خيشلا ثيداحألا جرخو قيقحتلا ىلع فرشأ نيققحملا

 .٠ .نائبل توريب «ةلاسرلا ةسسؤم عبط .ه١٤٠٠ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 دمحم قيقحت .(ه۳١٠ وأ ھ۲٥٠٠ ت) قاحسإ نب دمحمل :قاحسإ نبا ةريس "48

 .برغملا طابرلا .هللا ديمح

FAA 



 ميهاربإو ءاقسلا ىفطصم قيقحت .(ه18١1 ت) ماشه نبال :ةيوبنلا ةريسلا _ 5

 .نانبل توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد .يبلش ظيفحلادبعو , يرايبألا

 .يبرعلا ركفلا راد .م1944 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ةرهز يبأ دمحمل :يعفاشلا - ١

 ةعبطلا .فولخم دمحم نب دمحمل :ةيكلاملا تاقبط ىف ةيكزلا رونلا ةرجش - ۲

 ةيفلسلا ةعبطملا .ه١*149 ةنس ىلوألا ةعبطلا نع تسفوألاب ةروصملا

 .نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد ةقفن ىلع ءاهتبتكمو

 ت) يلبنحلا دامع نب يحلادبعل :بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش _ ۴
 .ةرهاقلاب يسدقلا ةعبط .ه100١ ةنس ةعبط .(ه٠

 ت) ىنيطنسقلا ذفنق نب سابعلا يبأل :(تايفولا نم ةنس فلأ) بلاطلا فرش _ 14
 . .طابرلا برغملا راد م ةنس ةعبط . يجاح دمحم قيقحت .(ه٠5

 .يدادغبلا اشاب ليعامسإل :نيفنصملا راثآو نيفلؤملا ءامسأ ىف نيفراعلا ةيده 65

 .فراعملا ةلاكو م6 ةنس لوينتسا ةعبط

 ٠١ - ت) ناكيلخ نب نيدلا سمشل :نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو ٦۸١ه(.

 .نانبل توريب ةفاقثلا راد .سابع ناسحإ .د قيقحت

 .ضهيون لداع قيقحت .(ه١٠8 ت) ينيطنسقلا ذفنق نب سابعلا يبأل : تايفولا - ۷
 .نانبل توريب ةديدجلا قافآلا راد تاروشنم . م١۱۹۸ ه٠٠14١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا

 . مجاعملاو ةغللا : ًاعباس

 حلاص رخف .د قيقحت .(ه545 ت) بجاحلا نب ورمع يبأل :ةيوحنلا يلامألا 64

 .نامَع رامع رادو «توريب ليجلا رادب عبط .م984١ ةنس ةعبط .ناميلس

 نيسحلادبع .د قيقحت .(ه5١ ت) جارسلا نب ركب يبأل :وحنلا يف لوصألا 4
 اديص ةيرصعلا ةبتكملا .م١۱۹۸  اه5408١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يلتفلا

 .توریب

 .ميهاربإ لضفلا وبأ دمحم قيقحت .(ه٤٠۳ ت) يرابنألا نبال :دادضألا _ ٠١
 .تيوكلا .م٠147١ ةنس ىلوألا ةعبطلا

 ةعبط .(هه8# ت) يرشخمزلا رمع نب دومحم مساقلا يبأل :ةغالبلا ساسأ - ١

 .نانبل توريب ركفلا راد

 ىلوألا ةعبطلا .(ه٤۷٤ وأ ه4ا١9 ت) يناجرجلا رهاقلادبعل :ةغالبلا رارسأ - ۲
 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد ةعبط .م1988 ه404١ ةنس
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 .(هالث١ ت) يراصنألا ماشه نبال :كلام نب ةيفلأ ىلإ كلاسملا حضوأ _ ۳

 يف ريبكلا حرشلا وهو «كلاسملا حضوأ قيقحت ىلإ كلاسلا ةدع باتك هعمو

 رشنلاو ةعابطلل ركفلا راد .ديمحلادبع نيدلا ييحم دمحمل .حورش ةثالث

 .نانبل توريب عيزوتلاو

 ٤ - ت) يديبزلا نيدلا بحمل :سوماقلا رهاوج نم سورعلا جان 6١٠؟١ه(.

 توريب ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم ءرصم ةيريخلا ةعبطم ىلوألا ةعبطلا

 .نانبل

 رهاطلل :ةغالبلا ساسأو رينملا حابصملا ةقيرط ىلع طيحملا سوماقلا بيترت _ ٠
 توريب ةيملعلا بتكلا راد عبط .م1914 - ه۳۹۹١ ةنس ةعبط .يوازلا دمحأ

 .ةمركملا ةكم زابلا راد عيزوت «نانبل

 ميهاربإ قيقحت .(ه١١۸ ت) يناجرجلا يلع نب دمحم نب يلعل : تافيرعتلا _ ١

 .نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد . م۱۹۹۸ -ه ١٤١۸ ةنس ةعبارلا ةعبطلا . يرايبألا

 قيقحت .(ه585 ت) كلام نب نيدلا ردبل :دصاقملا ليمكتو دئاوفلا ليهست - ۷

 .رصم ةرهاقلا فراعملا ةرازو .م19517 ةنس ةعبط .تاكرب لماك دمحم انذاتسأ

 معنملادبع .د هحقنو هعجار .ينييالغلا ىفطصمل :ةيبرعلا سوردلا عماج _ ۸

 اديص ةيرصعلا ةبتكملا .م ۱۹۸١ - ه ٠٤١١ ةنس ةرشع ةنماثلا ةعبطلا .ةجافخ

 .توریب

۹Qةنس ةعبط .يبانجلا نوع دبع قراطل :هبهذمو هراثآ يوحنلا بجاحلا نبا  

 ٠ .دادغب دعسأ ةعبطم . م4

 يرضخلاب ريهشلا يطايمدلا دمحمل :ليقع نب حرش ىلع يرضخلا ةيشاح - ٠
 ةعبطمو .ةبتكم ةكرش .م٠814١  ه89١ ةنس ةريخألا ةعبطلا .(ه۲۸۷١ ت)

 .رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 يلع دمحم قيقحت .(ه۳۹۲ ت) ينج نب نامثع حتفلا يبأل :صئاصخلا 7 ١

 .خيرات نود يبرعلا باتكلا راد .راجنلا

 .ةيبرعلا ةعبطلا .ةذتاسألا نم ةعومجمل :ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد - ۲

 ىلوألا ةعبطلا .بولطم دمحأو «يئارماسلا ميهاربإ قيقحت : يماطقلا ناويد - ۳

 .نانبل توريب ةفاقثلا راد .م ۱۹٦١ ةنس

 .(ه448 ت) يناوريقلا يرصحلا قاحسإ يبأل :بابلألا ةرمثو بادآلا ةرهز _ ٤

 .رصمب ةينامحرلا ةعبطملا .م19478 ةنس ةعبط .كرابم يكز .د قيقحت
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 ت) يرزجلا نب نيدلا سمشل :ةصالخلا ظافلأ نع ةصاصخلا فشاك _ ٠

 .م#1948 ۔ ھ۳١٤۱ ةنس ةعبط .سامنلا دمحأ ىفطصم .د قيقحت .(ه47*

 .ةرهاقلا ةداعسلا ةعبطم

 قيقحت .(ه١۱۸ ت) ربنق نب نامثع نب ورمع رشب يبأل :هيوبيس باتك _ 575

 ةبتكم رشانلا .م1988  ه4048١ ةنس ةثلاثلا ةعبطلا .نوراه دمحم مالسلادبع

 . ةرهاقلاب يجناخلا

 رداص راد .(هالا ١ ت) روظنم نب نيدلا لامج لضفلا يبأل :برعلا ناسل - ۷

 .نانبل توريب
 ةعبطلا .يكاطنألا دمحمل :اهفرصو اهوحنو ةيبرعلا تاوصأ يف طيحملا 7 ۸

 .نانبل توريب يبرعلا قرشلا راد .ةثلاثلا
 ةنس ةعبط .(ه555 ت) يزارلا رداقلادبع نب ركب يبأل :حاحصلا راتخم - 48

 .نانبل توريب يبرعلا باتكلا راد . م9717

 حرش .(ه١١9 ت) يطويسلا نيدلا لالجل :اهعاونأو ةغللا مولع يف رهزملا - ٠١

 دمحم يلع «ميهاربإ لضفلا يبأ دمحم كب ىلوملا داج دمحم :قيلعتو

 .توريب اديص ةيرصعلا ةبتكملا .م ۱۹۸۷ --ه ١٤١۸ ةنس ةعبط .يواجبلا

 ئرقملا يلع نب دمحم نب دمحأل :ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا - ١

 .نانبل توريب ةيملعلا ةبتكملا .(هالا/٠ ت) يمويفلا

 ةعبط .(ه١١١٠ ت) سيكرس فسويل :ةبّرعملاو ةيبرعلا تاعوبطملا مجعم _ ۲

 .رصمب سيكرس ةعبطم .ه١ 45 ةنس

 قيقحت .(ه86# ت) سراف نب دمحأ نيسحلا يبأل :ةغللا سيياقم مجعم _ ۴۳

 .م1917 -۔ ھ۱۳۹۲ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .نوراه دمحم مالسلادبع طبضو

 .رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةكرش

 ٤ - ةنس ةيناثلا ةعبطلا :رصمب ةيبرعلا ةغللا عمجمل طيسولا مجعملا ١٠۳۹۲ه -

 .رصمب فراعملا راد عباطم . م7

 قيقحت .(ه٠54 ت) يقيلاوجلا روصنم يبأل : يمجعألا مالكلا نم بّرعملا 6

 ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم .ه١۳۸٠١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ركاش دمحم .دمحأ

 . ةرهاقلاب

 ةنس ىلوألا ةعبطلا .ةيفص ىبأ ليلخ رساجل :ليصأ ىبرع نآرقلا بّرعم 5

 . ةيدوعسلا ضايرلا اجأ راد رشانلا م۰ ده
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 قيقحت .(ها/١5 ت) يراصنألا ماشه نبال :بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم _ ۷

 توريب ليجلا راد .م١1941 - ه١41١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .يروخافلا .ح

 .نانبل

 دمحأ قيقحت .(ه١٠٠٤ ت) يرهوجلا دامح نب ليعامسإل : حاحصلا _ ۸

 .ةرهاقلاب يبرعلا باتكلا عباطم .ه۹۳۷۷ ةنس ةعبط .راطع روفغلادبع

 قيقحت .(ه"968 ت) سراف نب دمحأ نيسحلا ىبأل :ةغللا هقف ىف ىبحاصلا 4

 ناردب ةسسؤم عبط .م195  اه87١ ةنس ةعبط . يميوشلا ىفطصم .د

 .نانبل توريب

 .توريب ه١٠١٠ ةنس ةعبط .يجزايلل :بيطلا يبأ ناويد حرشب بيطلا فرعلا _ ٠

 .ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم

 .خيرات نود ةثلاثلا ةعبطلا . يعوسيلا ةلخن ليئافر بألل :ةيبرعلا ةغللا بئارغ _ ١

 .نانبل توريب

 ىفطصم قيقحت .(ه١۴٤ ت) يبلاعثلا روصنم ىبأل :ةيبرعلا رسو ةغللا هقف - “5

 ةعبطمو ةبتكم .م١۱۹۷ -اه97١ ةنس ةريخألا ةعبطلا .نيرخآو اقسلا

 ۰ .ةرهاقلا .هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 ه11/1 ةنس ةعبط.(ه817 ت) يدابأزوريفلا نيدلا دجمل : طيحملا سوماقلا - ۳

 . ةرهاقلاب يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم .ماو6ه7

 دمحم قيقحت .(ها/47 ت) ينج نب نامثع حتفلا يبأل :بارعإلا ةعانص رس 84

 ىلوألا ةعبطلا .رماع هتاحش يدشر دمحأو «ليعامسإ نسح دمحم نسح

 .نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد .م١٠٠٣ ها١٤ ةنس

 ةنس ةينيطنطسقلا ةعبط .(ه588 ت) يدابرتسإلا نيدلا يضرل :ةيفاكلا حرش _ ٠

 .ما6

 ت) ليقع نب هللادبع نيدلا ءاهبل :كلام نب ةيفلأ ىلع ليقع نبا حرش ۔ 5

 ييجم دمحمل : ليقع نبا حرش قيقحتب ليلجلا ةحنم باتك هعمو «(ه ٩4

 ثارتلا راد .م1986 _ ه٠٠54١ ةنس نورشعلا ةعبطلا .ديمحلادبع نيدلا

 .رصم ةعابطلل رصم راد «ةرهاقلا

 .يقوزرملا نسحلا نب دمحم نب دمحأ يلع يبأل : ةسامحلا ناويدل يقوزرملا حرش - ۷

 ه١/110١ ةنس ىلوألا ةعبطلا .نوراه مالسلادبعو «نيمأ دمحأ رشن .(ه١47 ت)

 .رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل . م1467 ه117/* ىلإ 0
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 .(ه555 ت) بجاحلا نب نامثع ورمع ىبأل : ةيفاكلا مظن ةيفاولا حرش - ۳۸

 ةعبطم .م١۱۹۸ -اه٠٠4١ ةنس ةعبط . يليلعلا ناولع يانب ىسوم .د قيقحت

 .فرشألا فجنلا يف بادالا

 .ةطوطخملا رداصملا سرهف

 ت) ىناهفصألا نيدلا سمشل :بجاحلا نبا رصتخم حرش رصتخملا نايب - 8

 .ه6١0/01/1* مقر تحت ةيرهزألا ةبتكملا ةخسن نم ةروصم ةخسن .( ه8

 ت) يكبسلا نيدلا جاتل :بجاحلا نبا رصتخم نع بجاحلا عفر - 53

 (؟19١) مقر .رصمب ةيموقلا بتكلا راد ةخسن نم ةروصم ةخسن.(هالال١
 )۲۷۳٤٤(. ةيمومع هقف لوصأ

 ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلل :رصتخملا راثآ جيرخت يف رّبْخلا رّبُخلا ةقفاوم - ١”

 ةيناميلسلا ةبتكملا يف يل هل ال ةبتكم ةخسن نم ةروصم ةخسن .(861 ت)

 )٤۱۳(. مقر - ايكرت - لوبنتساب

 کچ ک9
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 ةحفصلا عوضوملا

 "5940.600 020646266260000 0 ل م مرثية نة مف ة ثنين ةث مة يمة مة ققثف صاخلاو ماعلا

 6 nce ماعلا دح

 AV wens ةقيقح ظافلألا ضراوع نم مومعلا : ةلأسم
 4 ces ةغيص مومعلل :نوققحملاو يعفاشلا :ةلأسم
 VY ls ماعب سيل ركنملا عمجلا : ةلأسم
 VR lessens حصت نينثال عمجلا ةينبأ :ةلأسم
 VE ns يقابلا يف ازاجم ناك ماعلا صخ اذإ :ةلأسم
 V4 cs ةجح نّيبمب صيصختلا دعب ماعلا :ةلأسم
 همومع يف لاؤسلل عبات هنود لقتسملا ريغ لئاسلا باوج :ةلأسم
 V0 wenn neee اقافتا

 VE ess ةقيقح ال ًازاجم هيينعم ىلع هقالطإ حصي كرتشملا :ةلأسم
 VIA wns مومعلا يضتقي (يوتسي ال : لثم ةاواسملا يفن :ةلأسم

 VE ess ىضتقملا : ةلأسم
 VEE esses ماع «تلكأ نإاو ««تلكأ ال» : ةلأسم

 VV ces هماسقأ يف ًاماع نوكي ال ٌتّبْتُملا لعفلا :ةلأسم

 ءراجلل ةعفشلاب ىضقو ءررغلا عيب نع ىهن :يباحصلا لوق وحن :ةلأسم
 لو erreurs eens راجلاو ررغلا معي

 ...Ve ws ةغيصلاب ال ًاعرش سايقلاب مع ةلع ىلع مكح قلع اذإ :ةلأسم
 VON wees ققحتي ال مومع هل موهفملا نأ يف فالخلا :ةلأسم
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 ةحفصلا عوضوملا

 وذ الو ءرفاكب ملسم لتقي الط :ِةِلك هلوق لثم :ةيفنحلا تلاق :ةلأسم

 ىلا weren مومعلا يضتقيف «رفاكب هانعم «هدهع يف دهع

 فاو ..... ةمألل ماعب سيل (تكرشا نئل# ‹(لًّمزملا اهيأ اي :لثم :ةلأسم ٠

 VE acces ماعب سيل دحاول هباطخ : ةلأسم

 هيف بلغي امم «اولعف» وحنو «نيملسملاك «ملاسلا ركذملا عمج :ةلأسم

 VWs essere ءاسنلا هيف لخدي ال ركذملا

 VVE cess رثكألا دنع ثنؤملا لمشت ةيطرشلا «ْنَم» :ةلأسم

 دنع ديبعلا لمشي امهوحنو «نينمؤملا»و ء(سانلا» ب باطخلا :ةلأسم
 ير ا رثكألا

 ٠ ۷۷٤4 مالسلا هيلع لوسرلا لمشي (يدابع ايل 6 سانلا اهيأ اي» : لثم : ةلأسم

 لل wees مهدعب نمل اباطخ سيل «سانلا اهيأ ايل :لثم : ةلأسم

 VAS es هباطخ قلعتم مومع يف لخاد بطاخملا :ةلأسم

 نم عون لك نم ةقدصلا ذخأ يضتقي ال (ةقدص مهلاومأ نم ذخ) : لثم : ةلأسم -

 VAY ا ا لاملا

 VAY esen مذلاو حدملا ىنعمب ماعلا :ةلأسم

 VAT ا صيصختلا

 VAT cesses صيصختلا دح

 VAY eens ذوذش دنع الإ زئاج صيصختلا :ةلأسم

 ۷۸۷ . هلولدم نم برقي عمج ءاقب نم صيصختلا يف دب ال هنأ رثكألا :ةلأسم

 VA ا لصفنمو لصتم : صصخملا

 VA cesses ئطاوتلا ىلع ءانثتسالا دح

 لاا 0 عطقنملا دح

 VAG eens لصتملا دح

 VA wesc ءانثتسالا يف ةلالدلا ريرقت يف فلتخا

 00 همكح يف ام وأ ءاظفل لاصتالا ءانثتسالا طرش :ةلأسم

 AT ا nne قافتاب لطاب قرغتسملا ءانثتسالا : ةلأسم

 AQ ceca واولاب لمج دعب ءانثتسالا :ةلأسم



 ةحفصلا عوض وملا

 AN cece سكعلابو «يفن تابثإلا نم ءانثتسالا :ةلأسم

 ا cesses طرشلاب صيصختلا

 اني ا ع nne يوغلو « يعرشو «يلقع وهو

 AYY ا ع لدبلا ىلعو عمجلا ىلع ددعتيو طرشلا دحتي دق

 AYY ا ةفصلاب صيصختلا

 AYY cesses ةياغلاب صيصختلا

 AVE ces لصفنملاب صيصختلا
 Ae ween لقعلاب صيصختلا

 ANV cess باتكلاب باتكلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 Ae es ةنسلاب ةنسلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 AY wees nes نآرقلاب ةنسلا صيصخت زوجي :ةلأسم

 ATE esses دحاولا ربخب نآرقلا صيصخت زوجي : ةلأسم

 A ess ةنسلاو نآرقلا صصخي ي عامجإلا : ةلأسم

 A es موهفملاب صخي ب ماعلا :ةلأسم

 AY cess مومعلا صصخي يي هلعف :ةلأسم

 ًاصصخم ناك هركني ملو فلاخم لعفب ةي ملع اذإ :روهمجلا :ةلأسم
 ASE esses لعافلل

 Af صصخمب سيل يباحصلا بهذم َّنِإ :روهمجلا :ةلأسم
 مككا صصخمب سيل ٌصاخ ضعب لوانت يف ةداعلا نإ :روهمجلا : ةلأسم
 .AEA cee صيصخت الف ماعلا ٌمكح صاخلا قفاو اذإ :روهمجلا :ةلأسم

 AN ens صيصختب سيل ضعبلا ىلإ ريمضلا عوجر :ةلأسم

 زاوج :نيسحلا وبأو «مشاه وبأو ءيرعشألاو «ةعبرألا ةمئألا :ةلأسم
 Ao .ن لن ل لل ل امنة رم م ثمن نءةة مرقة ثم مرق مثقف سايقلاب مومعلا صيصخت

 Ao ا ا ديقملاو قلطملا

 Ao ا ا قلطملا دح

 AN ceres ديقمو قلطم درو اذإ :ةلأسم



 عوضوملا

 0 ا ع لمجملا دح

 0 «مكتاهمأ#و #2 ةتيملا مكيلع تمرح :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم

 0 «مكسوؤرب اوحسماو# :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم

 يتمأ نع عفر :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وحن يف لامجإ ال :ةلأسم

 0 4...أطخلا

 0 «روهطب الإ ةالص الل :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم

 es «(ةقراسلاو قراسلاو» :وحن يف لامجإ ال :ةلأسم

 0 ىرخأ نيينعملو «ةرات ىنعمل ظفللا نأ :راتخملا :ةلأسم

 .... لمجمب سيل يعرش مكح يف لمحمو «يوغل لمحم هل ام :ةلأسم

 0 ىعرش ىمسمو «يوغل ىمسم هل اميف لامجإ ال :ةلأسم

 يل ا بن. نييملاو نايبلا
 0 enleeesee e e ee eeeen eee nennnnn ns نايبلا دح

 eens انايب نوكي لعفلا :روهمجلا :ةلأسم

 essences لعفو لوق لمجملا دعب درو اذإ :ةلأسم

 sese eens ىوقأ نايبلا نأ : راتخملا : ةلأسم

 0 ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت :ةلأسم

 . دوجوملا صصخملا عامسإ ريخأت زاوج :عنملا ىلع راتخملا :ةلأسم

 تقو ىلإ مكحلا غيلبت يي هريخأت زاوج :عنملا ىلع راتخملا :ةلأسم

 م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ةجاحلا

 0 ضعب نود ضعب زاوج :زيوجتلا ىلع راتخملا :ةلأسم

 0 اعامجإ صصخملا نع ثحبلا لبق مومعلاب لمعلا عنتمي :ةلأسم

 eens لوؤملاو رهاظلا

 eee ع annees رهاظلا دح

 es 0 ليوأتلا دح

 eens رّذعتملاو «ديعبلاو «بيرقلا ليوأتلا

 0 ةديعبلا تاليوأتلا ىلع ةلثمأ

 eens موهفملاو قوطنملا

 ةحفصلا

A“ 

A 

AV‘ 

AVY 

AVo 

AV" 

AVV 
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۹۰۸ 
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 ةحفصلا عوضوملا

 ATE wuca nenas قوطنملا دح

 ATE Lecce موهفملا دح

 AA ces موهفملا ماسقأ
 AE cs ةفلاخم موهفمو «ةقفاوم موهفم

 AN cee هماسقأو ةفلاخملا موهفم فيرعت

 AN ces هب قلعتي امو ةفصلا موهفم
 QEY ccc هب قلعتي امو طرشلا موهفم

 E cesses اهب قلعتي امو ةياغلا موهفم
 A ا هب قلعتي امو بقللا موهفم
 AE 0 ا «امنإ ب رصحلا

 AV ا رصحلا موهفم
 Ve css خسنلا

 AV css نييلوصألا دنع خسنلا دح
 AVF cece ءاهقفلا دنع خسنلا دح

 AVY 0 en eran عوقولاو زاوجلا ىلع عامجإلا

 AAI cerns لعفلا تقو لبق خسنلا زاوج :راتخملا : ةلأسم
 AAT ces «ًادبأ اوموص» :لثم خسن زاوج ىلع روهمجلا :ةلأسم
 AE eres لدب ريغ نم خسنلا زاوج :روهمجلا :ةلأسم
 AAA cesses مدقت ام لقثأب خسنلا زاوج :روهمجلا : ةلأسم

 ٩۹٩4۲  اعمامهخسنو ءسكعلابو مكحلا نود ةوالتلا خسن زاوج ىلع روهمجلا : ةلأسم
 Ao eens هضيقنب رابخإلاب فيلكتلا خسن زاوج :راتخملا : ةلأسم
 AAV cece نآرقلاب نآرقلا خسن زوجي :ةلأسم
 4400 ..ل لل. ل للم ة لن مة منة ة يقمن ة ثمة ثمة مبتف هرخأت ملعب خسانلا نيعتي
 ee cen نآرقلاب ةنسلا خسن زاوج ىلع روهمجلا : ةلأسم
 VOA eens رتاوتملا ربخلاب نآرقلا خسن زاوج ىلع روهمجلا : ةلأسم
 NY ces خسنُي ال عامجإلا نأ ىلع روهمجلا : ةلأسم
 ل هب خسنُي ال عامجإلا نأ ىلع روهمجلا : ةلأسم



 ةحفصلا عوضوملا

 .NE vec اخوسنم الو اخسان نوكي ال نونظملا سايقلا نأ :راتخملا : ةلاسم

 ىوحفلا خسن عانتماو «هنود ىوحفلا لصأ حسن ُروُجَي :راتخملا :ةلأسم

 Ne cds eens) هلصأ نود

 ٠١١7 ... عرفلا مكح هعم ىقبي ال سايقلا لصأ مكح خسن نأ:راتخملا :ةلأسم

 ٠١١7 ..... همكح تبثي ال مالسلا هيلع هغيلبت لبق خسانلا نأ :راتخملا :ةلأسم

 04 ا اخسن تسيل ةلقتسملا تادابعلا :ةلأسم

 ال طرشلاو ءزجلل خسنف اهطرش وأ «ةدابعلا ءزج صقن اذإ :ةلأسم

 للا ا ا اا ةدابعلل

 .e wu هريغو رفكلا ميرحتو «هتفرعم بوجو خسن زاوج :راتخملا :ةلأسم

 fo recesses سايقلا

 eo 0 0 ا ا هدح

 N ceeds sens دحلا ىلع ضارتعالا

 eV cesses ةلالدلا سايق

 eV cereus سكعلا سايق

 ليي wees سايقلل ةفيزم دودح

 1۴1 عماجلا فصولاو «لصألا مكحو ‹«عرفلاو ءلصألا :سايقلا ناكرأ

 VF cesses لصألا مكح طورش

 Ve cesses ايعرش نوكي نأ

 VF cesses اخوسنم نوكي ال نأو

 لير ا عرف ريغ نوكي نأو

 ليضمن 0 سايقلا ننس نع هب الودعم نوكي ال نأو

 VV cee ريظنلا ميدع لصألا مكح نوكي ال نأو

 VA ا بكرم سايق اذ نوكي ال نأو

 VQ 0 عرفلا مكحل الماش لصألا مكح ليلد نوكي ال نأو

 FQ cesses لصألا ةلع طورش

 FA ceres ثعابلا ىنعمب نوكت نأ

 efe esses ةمكحل اطباض امصو نوكت نأو



 ةحفصلا عوض وملا

 N cess يتوبثلا مكحلا يف امدع نوكت ال نأو

 EY ces اهنم اءزج مدعلا نوكي ال نأو

 E ا هنم اءزج الو «لحملا ةيدعتملا نوكت ال نأو

 VEE ا ا ا ةرصاقلا ةلعلاب ليلعتلا

 ef ا ضقنلا فيرعت

 لد ا ا ا nn ؟ةلعلا يف حداق ضقنلا له

 لن ا ل ل ee رسكلا فيرعت

 es sss ؟ةيلعلا لطبي رسكلا له

 ee Luss روسكملا ضقنلا فيرعت

 VOY ا ا ؟ةيلعلا لطبي له روسكملا ضقنلا

 eof ا ا ع ا ا nan e nenn سكعلا فيرعت

 Of 0 لقتسم لك للع وأ «نيتلعب مكحلا ليلعت

 o4 0 ا ع ع ل ثعابلا ىنعمب ةلعب نيمكح ليلعت

 ee cee لصألا ةلع طورش
 ee cess لصألا مكح نع رخأتت ال نأ
 .e ens e لاطبإلاب لصألا مكح ىلع عجرت ال نأو

 UN ccs لصألا ىف ضراعمب ةطبنتسملا نوكت ال نأو

 ۹۲ ns اعامجإ وأ اصن فلاخت ال نأو

 VY ceres صنلا ىلع ةدايز ةطبنتسملا نمضتت ال نأو
 ا cece ايعرش اهليلد نوكي نأو
 .N eee هصوصخب وأ همومعب عرفلا مكحل الوانتم اهليلد نوكي ال نأو
 E ees ايعرش امكح ةلعلا نوك زاوج :راتخملا
 VE 0 ens هعوقوو فصولا ددعت زاوج :راتخملا

 للا cee طرتشُت الو ةلعلا يف تطرش دق رومأ ةدع
 للا ccs لصألاب عطقلا طرتشي ال
 VN cece يباحصلا بهذم ةفلاخم ءافتنا الو

 TT cece راتخملا ىلع عرفلا يف اهب عطقلا الو
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 ةحفصلا ظ عوضوملا

 للا ceres عرفلاو لصألا يف ضراعملا يفن الو

 لي ا ةلعلاب تباث لصألا مكح :ةيعفاشلا :ةلأسم

 VA ece ess عرفلا طورش

 VA ecer لصألا ةلع ةلعلا يف يواسي نأ

 A eens لصاألا مكح همكح يواسي نأو
 A es لصألا مكح ىلع امدقتم الو «هيلع اصوصنم نوكي ال نأو

 0 eens esen ةلعلا كلاسم

 eV cece عامجإلا :لوألا

 للا 0 هماسقأو صنلا : يناثلا

 VVE sess ءاميإلاو هيبنتلا

 لي Sees ميسقتلاو ربسلا :ثلاثلا

 VMN ceases فذحلا قرط

 AE esen طانملا جيرختو ربسلاب لمعلا ليلد

 NAE wees ةلاخإلاو ةبسانملا : عبارلا

 Ae 00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بسانملا فيرعت

 AV nnn انظو انيقي مكحلا عرش نم دوصقملا لصحي دق

 ليلا 0 ا ع يرورض ريغو يرورض :نابرض دصاقملا

 4V ..... ةيواسم وأ ةحجار «مزلت ةدسفمب ةبسانملا مارخنا :راتخملا :ةلأسم

 AA ccs ..... لسرمو «بيرغو «مئالمو ءرثؤم :بسانملا

 لى cen كلاسملا عيمجب هبشلا ةيلع تبثت

 ليلا ces eens سكعلاو درطلا

 VIA esasen eens يفخو يلج :سايقلا

 NWN cece سايقلاب دبعتلا زوجي :ةلأسم

 VY cesses eens هدرو ماظنلا كلسم

 يناساقلاو هنباو دوواد الإ عوقولاب نولئاق زاوجلاب نولئاقلا :ةلأسم

 NNW cece يناورهنلاو

 MIT سايقلاب دبعتلا نود يدعتلا يف يفكي ال ةلعلا ىلع صنلا :ةلأسم

١ 



14۳ 

 ةحفصلا عوضوملا

 ۹4 .ees ةيفنحلل افالخ «تارافكلاو دودحلا يف يرجي سايقلا :ةلأسم

 IMN ces بابسألا يف سايقلا حصي ال :ةلأسم

 IY ceres ماكحألا عيمج يف سايقلا يرجي ال :ةلأسم

 NAE ees نورشعو ةسمخ يهو «سايقلا ىلع ةدراولا تاضارتعالا

 IE cesses راسفتسالا - ١

 Ne wees رابتعالا داسف - ۲
 IV cece عضولا داسف - ۳

 NATA cesses لصألا مكح عنم - ٤
 VIE ا ا ا ميسقتلا ©

 NEY cee eens لصألا يف ةلع ىَعدُملا دوجو عنم - 5
 VEY cece ةلئسألا مظعأ نم وهو «ةلع فصولا نوك عنم -۷

 NEE eens عبرألا هماسقأو «ريثأتلا مدع - ۸

 19146 cesses ةبسانملا يف حدقلا - ٩
 Nf cece دوصقملا ىلإ مكحلا ءاضفإ يف حدقلا - ٠
 ET cece ايفخ فصولا نوك - ١
 ل eee طبضنم ريغ هنوك - 5
 NEV cusses ضقنلا - ۳

 VION ا ا رسكلا - ٤

 لالا cae nns لصألا يف ةضراعملا 6
 O cece بيكرتلا - 5
 للا cesses ةيدعتلا - ۷
 ل6 cece ns عرفلا يف هدوجو عنم - ۸
 VOA cesses عرفلا يف ةضراعملا - 9

 1104 ا قرفلا _ ١
 NT cece عرفلاو لصألا يف طباضلا فالتخا - ١
 NUN ا ا ةحلصملا سنج فالتخا - "1

 IY cece لصألا مكحل عرفلا مكح ةفلاخم _ ۳



 ةحفصلا عوضوملا

 IY cies بلقلا _ ٤

 11584 eens هتقيقحو بّجوملاب لوقلا _ 8

 NIV 0 اقافتا ددعتت دحاو سنج نم تاضارتعالا

 I cesses لالدتسالا

 A cece لالدتسالا فيرعت

 VY cesses باحصتسالا

 VY cds باحصتسالا فيرعت

 VA cece انلبق نم عرش

 VA eee عرشب ٌدّبعتم ثعبلا لبق ةي هنأ :راتخملا

 AY ces خسنُي مل امب دّبعتُم ثعبلا دعب ايب هنأ راتخملا :ةلأسم

 ليليا ا يباحصلا بهذم

 NAT cece اقافتا يباحص ىلع َةَبُح سيل يباحصلا بهذم

 VIAN cesur هريغ ىلع الو :راتخملاو

 NY cece .. ناسحتسالا

 IN cece ناسحتسالا فيرعت

 NAY ا ناسحتسالا يف فالخلا ريرحت

 144 ا ةلسرملا حلاصملا

 Ne cece ةلسرملا حلاصملا فيرعت

 VF cece sene nnns 0 داهتجالا

 ef ل cece داهتجالا فيرعت

 Mee 0 داهتجالا ؤزجت يف فلتخا : ةلأسم

 لني cenan داهتجالاب ادّنعتُم ناك ةي هنأ :راتخملا :ةلأسم

 NWN ع انظ هرصاع نمم داهتجالا عوقو :راتخملا :ةلأسم

 MWe eens دحاو تايلقعلا يف بيصملا نأ ىلع عامجإلا :ةلأسم

 4 .cee يداهتجا يعرش مكح يف دهتجم ىلع مثإ ال : عطقلا :ةلأسم

 Ye eseren اهيف عطاق ال يتلا ةلأسملا :ةلأسم

 MWY ens لاحم نييلقعلا نيليلدلا لباقت :ةلأسم ٠



 ةحفصلا عوضوملا

 نقف 0 دحاو تقو يف ناضقانتم نالوق دهتجمل ميقتسي ال : ةلأسم
 لنفي cs هريغ نم الو هنم تايداهتجالا يف مكحلا ضقني ال :ةلأسم
 YY ces ديلقتلا نم عونمم دهتجي نأ لبق دهتجملا : ةلأسم
 .I cee باوص وهف تئش امب مكحا :دهتجملل لاقي نأ زوجي : ةلأسم
 YEY م ٍهِداَهَتجا يف أطخ ىلع رم ال كك هنأ راتخملا : ةلأسم
 ٠١١١ يعرشلا يف ال يلقعلا يف:ليقو «ليلدب بلاطم يفانلا نأ راتخملا : ةلأسم
 TEA cs هيف ىتفتسي امو «يتفتسملاو «يتفملاو «ديلقتلا
 VTEA ا ل ديلقتلا دح

 Yo ا هيف ىتفتسي ام لاجم
 ل ا تايلقعلا ىف ديلقت ال :ةلأسم
 YoY eens املاع ناك نإو «ديلقتلا همزلي دهتجملا ريغ : ةلأسم
 Not cen ةلادعلاو ملعلاب فرع نم ءاتفتسا ىلع قافتالا : ةلأسم
 foe ا رظنلا ريركت مزلي مل ةعقاولا ترركت اذإ : ةلأسم
 TeV cene ةلبانحلل افالخ .دهتجم نع نامزلا ولخ زوجي :ةلأسم
 N ece دهتجم بهذمب دهتجمب سيل نم ءاتفإ :ةلأسم
 IY ا لوضفملا دلقي نأ دلقملل :ةلأسم
 NE ا اقافتا هديلقت دعب هنع عجري الو : ةلأسم
 NV ا حيجرتلا
 لاا ا ا حيجرتلا فيرعت
 4 ل دنسلاب قلعتت رومأب حيجرتلا
 4 cece يوارلا لاحب قلعي ام
 V4 cece ةياورلا لاحب قلعتي ام
 YAY cesses يورملا لاحب قلعتي ام
 VIA ecer aan هنع يورملا لاحب قلعتي ام

 NYA cee نتملا ىلإ دوعت رومأب حيجرتلا



 ةحفصلا عوضوملا

 TAF eens لولدملا ىلإ دْئاَعلا حيجرتلا

 TAA cesses جراخ رمأ ىلإ دئاعلا حيجرتلا

 E cesses . نيلوقعملا ىلإ دئاعلا حيجرتلا

 e cesses نيلوقعملا نيب حيجرتلا

 1904 cesses لصألا ىلإ دئاعلا حيجرتلا

 ef cess لصألا ةلع ىلإ دئاعلا حيجرتلا

 PV cess عرفلا ىلإ دئاعلا حيجرتلا

 FQ eens اضراعت اذإ لوقعملاو لوقنملا حيجرت

 A ens ضعب ىلع اهضعب ةيعمسلا دودحلا حيجرت

 AY cesses باتكلا ٌرِخآ

 IIT ل ةماعلا سراهفلا

 Ne cesses ةينآرقلا تايآلا سرهف ©

 Ya css ةعوفرملا ثيداحألا سرهف ©

 YY 0 ةعوطقملاو ةفوقوملا راثآلا سرهف ©

 e ا مالعألا سرهف @

 Wee esen نادلبلاو نكامألا سرهف ©

 TEY ece تاحلطصملاو دودحلا سرهف ©

 ET cesses فئاوطلاو قّرِفلا سرهف ©

 MEV cesses ةيرعشلا دهاوشلا سرهف ©

 Fo cen ةيلوصألا لئاسملا سرهف ©

 Ne cesses عجارملاو رداصملا سرهف ©

 4e seen تاعوضوملا سرهف
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 eee هقفلا لوصأ ملع ةيمهأ

 00 عوضوملا اذه يرايتخا بابسأ

 0 2 + + ع ثحبلا اذه جارخإ يف يجهنم

 هب هرثأت ىدمو بجاحلا نبا رصع :لوألا لصفلا

 0 ةيسايسلا ةلاحلا :لوألا ثحبملا

 en ةيعامتجالا ةلاحلا : ىناثلا ثحبملا

 ss ةيملعلا ةلاحلا : كلاثلا ثحبملا

 e بجاحلا نبا ةايح : يناثلا لصفلا

 es فلؤملا ةايح :لوألا ثحبملا

 هبسنو «هتينكو «هبقلو ءهمسا :لوألا بلطملا
 0 هتأشنو هدلوم : يناثلا بلطملا

 ل همّلعت : ثلاثلا بلطملا
 esen هتلئاع : عبارلا بلطملا

 ٠ .قشمد ىلإ هتلحر :سماخلا بلطملا

onsenهم ها. مع دمها اماو هدم د. ده هاو  

 ماهو هاه م هاو او دو و اواهع ده دم هاو افاق هه

 وقف هاء ده هو و هاف ده او اواو هاه اه دم هاه
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 ةحفصلا ْ عوض وملا

 AN | ا ع ع ع عج .رصم ىلإ هجورخ :سداسلا بلطملا

 000 ns .ههقفو هتديقع : عباسلا بلطملا
 ¥ 0 . يوحنلا هبهذم :نماثلا بلطملا

 قالا eens ees .هقالخأو هملع : عساتلا بلطملا

 o eens ءاملعلا دنع هتناكمو «ماكحلا نم هفقوم : رشاعلا بلطملا

 o wele .هرعش :رشع يداحلا بلطملا

 Of 0 ا هتافو :رشع يناثلا بلطملا

 ه5 0 هذيمالتو «بجاحلا نبا خويش : يناثلا ثحبملا

 OV essen بجاحلا نبا خويش :لوألا بلطملا

 MY cess بجاحلا نبا ذيمالت :يناثلا بلطملا

 A esen ةيملعلا هراثآ : ثلاثلا ثحبملا

 رصتخم» هباتك لالخ نم ةيلوصألا هؤارآو «بجاحلا نبا جهنم :ثلاثلا لصفلا

 ۷۸ esen «ىهتنملا

 VA cesses رصتخملا ىلع ءاملعلا ءانث يف :ديهمت

 A eens رصتخملا يف بجاحلا نبا رداصم :لوألا ثحبملا

 A يس رصتخملا ىلع تاقيلعتلاو «يشاوحلاو ١ حورشلا : يناثلا ثحبملا

 0 cen بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ جيرخت :ثلاثلا ثحبملا

 VA eens e رصتخملا يف بجاحلا نبا تاحلطصم : عبارلا ثحبملا

 N cee ennnn رصتخملا يف هجهنمو هبولسأ :سماخلا ثحبملا

 NNE eseren هبولسأ :لوألا بلطملا

 4 ces n هجهنم : يناثلا بلطملا

 NE ens ىهتنملا رصتخم لالخ نم ةيلوصألا هؤارآ :سداسلا ثحبملا

 00 wcrc قيقحتلاب قلعتي اميف : عبارلا لصفلا

 ليلا 0 هفلؤم ىلإ باتكلا ةبسن :لوألا ثحبملا

 oV cee nns فلؤملل باتكلا ةبسن ةحص :لوألا بلطملا

 0% eens باتكلل لماكلا مسالا : يناثلا بلطملا
 UW cesses باتكلا خسنل ماع فصو : يناثلا ثحبملا

 س



 ةحفصلا عوضوملا

 نبا مالكل حارشلا هيجوت يف هرثأو «خسنلا فالتخا :ثلاثلا ثحبملا
 ل ا enna بجاحلا

 NVA ا قيقحتلا يف يجهنم : عبارلا ثحبملا
 AE 0 ل ةمتاخ

 AV ا قيقحتلا مسق :يناثلا مسقلا ©
 ۹4 ا ل ا ا ا neee نتاملا ةمدقم

 N ا annees ئدابملا

 N cece ees بقل هقفلا لوصأ دح

 YN ccna افاضم هدح

 ¥ Lucerne هتدئاف
 ¥ Lecce aeons هدادمتسا

 Ye ا ص ةيمالكلا ئدابملا

 e ese ليلدلا
 ef eseren eens رظنلا

 YE lucerne ل ملعلا

 ¥ cece كشلاو «مهولاو «نظلاو «داقتعالا
 ل ا قيدصتلاو روصتلا :ملعلا ماسقأ
 OV sess بكرملا ةدام
 oV eure ا يظفلو «يمسرو «يقيقح :دحلا

 VN ا ل een ةئالثلا دودحلا طورش

 قلل 0 ا يتاذلا

 ۹Q ا ا عونلاو «لصفلاو «سنجلا

 %۹4 cece يضرعلا
 4Q creer دحلا ةروص

 YQ een دحلا للخ
 N caesarean رهاظلا مزاللاب يمسرلا صاصتخا

 N eee ناهربلاب دحلا لوصح



 0 تارامألا

 0 ع نيتمدقملا يف ةلالدلا هجو

 eles تايرورضلا

 eens يئانثتساو ينارتقا «ناهربلا ةروص

 ecco 00 0 nnenne طسولاو لومحملاو عوضوملا

 ees ناضيقنلا

 0 ضيقنلا سكع

 eens . لوألا لكشلا

 ees عبارلا لكشلا
 0 (لصفنملاو لصتملا) ىئانثتسالا سايقلا

 هلة م م مة ممم م ممم مم همم مم مث ممل ممف لصتملا ىئانثتسالا

 eens فَلا سايق

 0 لصفنملا يئانثتسالا

 eens ينارتقالا ىلإ يئانئتسالا در

 eens هتروصو هتدامل ناهربلا ىف أطخلا



 عوضوملا

 .e ةغللا ئدابم

 0 ا ا ةيوغللا تاعوضوملا دح

 0 (بكرمو درفم) :اهماسقأ

 ... درفملا فيرعت

 0 فرحلاو «لعفلاو ءمسالا :هماسقأ

 .. اهماسقأو ةلالدلا

 ماه افاق دم دمام دم اعدم هاهم اه هاو هاو او ا.د. او و ماع و هاف ها هاف هاو فاو هاو ها هلق

 0 حصألا ىلع نآرقلا يف عقوو :ةلأسم

eeu فدارتملا ا. دفاو ده داو او و واو واه واق دهاو جاو دو ده اود ده دف دو ا.او واوأو O 

 ens حصألا ىلع عقاو فدارتملا :ةلأسم

 حصألا ىلع نيفدارتم ريغ «ناشطن «ناشطع» وحنو «دودحملاو دحلا :ةلأسم

 0 رخآلا ناكم نيفدارتملا

 0 زاجملاو ةقيقحلا

 0 لوأ عضو يف لمعتسملا ظفللا : ةقيقحلا : ةلأسم

 OY wees ةيعرشلاو «ةيفرعلاو «ةيوغللا ةقيقحلا

 0 زاجملا فيرعت

 0 ةقالعلا ةرورض

 eens داحآلا يف لقنلا طارتشا

 Sees enan nene eens زاجملا ةفرعم هوجو

 ees ازاجم وأ ةقيقح لامعتسالا لبق ظفللا نوك

 0 بيكرتلا يف زاجملا نوك

 ns كارتشالاو زاجملا نيب ظفللا راد اذإ :ةلأسم

 ns ةعقاو ةيعرشلا (ةقيقحلا) :ةلأسم

 عقاو زاجملا :ةلأسم

4 
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 ةحفصلا

 fe ا نآرقلا يف وهو :ةلأسم

 لد 0 برعملا نآرقلا يف :ةلأسم

 Yer Lessee قتشملا :ةلأسم

 Yee wens ةقيقح قتشملا نوك يف ىنعملا ءاقب طارتشا :ةلأسم

 oV wees هريغب مئاق لعفلاو «ءيشل لعافلا مسا قتشي ال :ةلأسم

 YON 0 neee قتشملا نم هوحنو دوسألا : ةلأسم

 YON weeseseesessesesee e enes اسايق ةغللا تبثت ال :ةلأسم

 N 00 فورحلا

 AY cece قلطملا عمجلل واولا :ةلأسم

 نازل ا عضولا ءادتبا :ثلاثلا

 للا يحولاب ىلاعت هللا اهملع :يرعشألا لاق :ةلأسم

 VFA ا ةغللا ةفرعم قيرط

 فنيل 0 seen ماكحألا

 فل VE cece esen ىلاعت هللا مكح يف حبقلاو نسحلا

 YVAN Cees ليزنتلا ىلع ناتلأسم

 فضلا cen القع بجاوب سيل معنملا ركش :ىلوألا

 AN eens حبق الو نسحب هيف لقعلا يضقي ال اميف مكح ال : ةيناثلا

 YAY eee esses مكحلا

 YAY Cees يعرشلا مكحلا فيرعت

 YAT ا ا مكحلا ماسقأ

 ل ا بوجولا

 YAO wees بجاولاو ضرفلا فدارت

 YAN ا ءادألا

 AA ces ءاضقلا

 YAS 0 ل ةداعإلا

 كلل 0 ضعبلاب طقسيو «عيمجلا ىلع ةيافكلا ىلع بجاولا :ةلأسم

 A ...... (ريخملا بجاولا) ةرافكلا لاصخك ءايشأ نم دحاوب رمألا :ةلأسم

 و



 ةحفصلا ۰ عوض وملا

 AA cesses عسوملا بجاولا

 NY ens اقافتا ىصع «لعفلا لبق توملا نظ عم رخأ نم :ةلأسم
 FY sees هب الإ بجاولا متي ال ام :ةلأسم

 FQ ens هنيعب ال دحاو مرحي نأ زوجي :ةلأسم

 PN enn ةدحاو ةهج نم امارح ابجاو ءيشلا نوك ليحتسي : ةلأسم

 N cerns يزارلاو يخركلل افالخ «هب رومأم بودنملا :ةلأسم

 ضف ا فيلكتب سيل بودنملا :ةلأسم
 YY 0 هب فلكم ريغ- ؛هنع يهنم هوركملا : ةلأسم

 ضلال حابملا ىلع زئاجلا قلطي :ةلأسم

 PIV ces يعرش مكح :ةحابإلا :ةلأسم

 YA Cees يبعكلل افالخ هب رومأم ريغ حابملا :ةلأسم
 EY ces بجاولل سنجب سيل حابملا :ةلأسم
 PEE Cees عضولا باطخ

 Fe | ا ا ا anaes .ببسلا

 FY cesses عناملا

 FEA ا طرشلا
 FFA cesses ةحصلا

 FON esses نالطبلا

 PEY ا داسملا

 EF ا ةصخرلا
 PEV e... sess لاعفألا : هيف موكحملا

 PEV eens ees ناكمإلا بولطملا طرش :ةلأسم

 Yor cerns فيلكتلا يف اطرش سيل يعرشلا طرشلا لوصح : ةلأسم

 POV wees لعفب الإ فيلكت ال :ةلأسم
 Fo ess هثودح لاح لعفب فيلكتلا عطقني ال :يرعشألا لاق :ةلأسم
 FWY ا ا فلكملا :هيلع موكحملا

 ضو cee فيلكتلا طرش مهفلا :ةلأسم



 ةحفصلا ۰ عوض وملا

 ضلال cesses مودعملاب قلعتي رمألا :مهلوق :ةلأسم

 1 ...o هتقو دنع هعوقو طرش ءافتنا رمآلا ملع امب فيلكتلا حصي :ةلأسم

 ضم eee غ0 .es ةيعرشلا ةلدألا

 VY cece باتكلا ١

 VY cece eseren نآرقب سيلف اداحآ لقن ام :ةلأسم

 VY cece روسلا لئاوأ يف ةلأسملا مكح

 ضو cece ees ةرتاوتم عبسلا تاءارقلا :ةلأسم

 AN ا زئاج ريغ ذاشلاب لمعلا :ةلأسم

 FAN Sees مكحملا

 ندر 0 ع ع ا ا ع ا ا ع ع ع ا ع ع ع ع هباشتملا

 FAT cen ةنسلا - ۲

 ۳۹٦ ..ةيصعم ملسو مهيلع هلا ىلص ءايبألا ىلع القع عمي ال نأ ىلع رثكألا :ةلأسم

 FAA cece ةلبجلا رمأ هيف حضو ام يب هلعف : ةلأسم

 EN cece ارداق هركني ملو «لعفب ملع اذإ :ةلأسم

 NN cesses ناضراعتي ال نالعفلا :ةلأسم

 قرا ا ا ع 00 ع عامجإلا

 ET ceres nenas عامجإلا فيرعت

 EY cene eens عامجإلا توبث نايب

 قرا ا ةيعطق ةجح عامجإلا نأ ىلع ةلدألا

 E ا اقافتا ربتعي ال دجويس نم قافو :ةلأسم

 EV cece رفكملا دنع رفاكلاك ارفك نمضتي امب عدتبملا :ةلأسم

 EV ceres نالوق دمحأ دنعو ةباحصلاب عامجإلا صتخي .ال :ةلأسم

 444 eseren نيعمجُملا ةرثك عم فلاخملا ردن ول :ةلأسم

 fo cee ةباحصلا عم ربتعم دهتجملا يعباتلا :ةلأسم

 .f04 ees كلام دنع ةجح نيعباتلاو ةباحصلا نم ةنيدملا عامجإ :ةلأسم

 EY Cececeseseennnenns مهدحو تيبلا لهأب عامجإلا دقعني ال : ةلأسم

 ا رثكألا دنع رتاوتلا ددع طرتشي ال :ةلأسم

 َح



 عوضوملا س سس ييسر لا
 ةحفصلا

 Ve res هب اوفرعو دحاو ىتفأ اذإ :ةلأسم
 VN cerns نيققحملا دنع طرتشم ريغ رصعلا ضارقنا : ةلأسم
 V4 cece دنتسم نع الإ عامجإ ال : ةلأسم
 EVA cece سايق نع عمجي نأ زوجي : ةلأسم
 AY cee ثلاث لوق ثدحأو نيلوق ىلع عمجأ اذإ :ةلأسم
 EAA cen رثكألا دنع رخآ ليوأت وأ «رخآ ليلد ثادحإ زوجي : ةلأسم
 N cerns لوألا رصعلا يلوق دحأ ىلع يناثلا رصعلا قافتا : ةلأسم
 AV ل ديعبب سيلو «ةجحو عامجإ فالتخالا بيقع رصعلا قافتا : ةلأسم
 4 0 ربخب ةمألا ملع مدع زاوج يف اوفلتخا : ةلأسم
 0 Ln اعمس ةمألا دادترا عانتما راتخملا : ةلأسم
 N cs ثلثلا يدوهيلا ةيد نإ :يعفاشلا لوق لثم :ةلأسم
 oY ens يلازغلا هركنأو «دحاولا لقنب عامجإلاب لمعلا بجي : ةلأسم
 o0 aces يعطقلا عامجإلا مكح راكنإ : ةلأسم
 ON cece هيلع هتحص فقوتت ال اميف عامجإلاب كسمتلا :ةلأسم
 0%۹4 .ee - عامجإلاو ءةنسلاو «باتكلا - ةثالثلا ةيعرشلا ةلدألا كارتشا
 دنسلا

0Q 
LLL. 

 %00 ا ربخلا

 O4 ل ءاشنإلا

 00 ا هيبنتلا
 ON Lucca بذكو قدص ىلإ ربخلا ماسقنا
 04 0 ا enes مل اة ا لانة ممم ء مم ملة ممءمبم ربخلل رخآ ميسقت
 هلل cles داحآلاو رتاوتملا ربخلا
 04 ا َملعلا رتاوتملا ةدافإ
 تالالاا ننال ا لل ل ل ان نرثي يمة ثةث مم ءمثقم يرورضلا ملعلا رتاوتملا ةدافإ
 oe Lw نيربخملا بسحب رتاوتملا طرش
 Î e موق نود موق اهربتعا يتلا طئارشلا

 oY cece عئاقولا يف رتاوتملا فلتخا اذإ : ةلأسم



 ةحفصلا عوضوملا

 oY 0 0 0 ا eens دحاولا ربخ

 oF ween ضيفتسملا

 of ween لدعلا دحاولا ربخب ملعلا لصحي دق :ةلأسم

 oV cen .ركني ملو كي هترضحب دحاو ربخأ اذإ :ةلأسم

 OR wees هوبذكي ملو ريثك قلخ ةرضحب دحاو ربخأ اذإ :ةلأسم

 نرخ ens هلقن ىلع يعاودلا رفوتت اميف دحاو درفنا اذإ :ةلأسم

 Of cases القع زئاج لدعلا دحاولا ربخب دبعتلا :ةلأسم

 OV 0 دحاولا ربخب لمعلا بجي :ةلأسم

 ON 0 ا ا ا ءادألا طئارش

 OON 0 0 ا ا ene eeneneeeeannnnenns غولبلا

 ON ا ا ا ا مالسإلا

 ONY caesarean عدتبملا مكح

 oN cece جنرطشلاب بعاللاو «ذيبنلا براش مكح

 OWN 0 ا ا ا ا ...٠ enan وهسلا ىلع طبضلا ناحجر

 ON cesses ةلادعلا

 o4 cece eens رئابكلا

 ني 0 لبقُي ال لاحلا لوهجم :ةلأسم

 ٠۷۸  ةداهشلا نود ةياورلا يف دحاولاب تبثي ليدعتلاو حرجلا نأ :رثكألا :ةلأسم

 o4 ies. eens امهيف قالطإلا يفكي : يضاقلا لاق : ةلأسم

 ON 0 حيجرتلا :ليقو «مدقم حرجلا :ةلاسم

 ةياورو «ملاعلا لمعو ءخلا ...ةلادعلا طرتشملا مكاحلا مكح :ةلأسم

 ON cicero ليدعت لدعلا

 .oA Cees ase ةباحصلا ةلادع ىلع رثكألا :ةلأسم

 4% 0 ليكي ّيبنلا هآر نم يباحصلا :ةلأسم

 ل ا يباحص انأ :لدعلا رصاعملا لاق ول :ةلأسم

 .NY ceases ee طرشب سيل ددعلا :ةلأسم

 VE ees eens ايي لاق :يباحصلا لاق اذإ :ةلأسم



 ةحفصلا عوض وملا

 اذن اة نة م ثمة ممم لمة مةة ممم مم ةمتت ىهن وأ ءرمأ هتعمس :لاق اذإ :ةلأسم
 O ecer مرح وأ «بجوأ وأ ءاناهن وأ ءانرمأ :لاق اذإ : ةلأسم
 N oes 0 اذك ةنسلا نم :لاق اذإ :ةلأسم
 VV cee اوناك وأ «لعفن انك :لاق اذإ :ةلأسم
 VA caucuses naan يباحصلا ريغ دنتسم

 e eens فراعلل ىنعملاب ثيدحلا لقن زاوج ىلع رثكألا : ةلأسم
 VW ا طقس عقلا لصألا بّذك اذإ :ةلأسم
 e ens دحاو سلجملاو «ةدايزب لدعلا درفنا اذإ :ةلأسم
 <89 ....  ءانئسالاو ةياغلا يف الإ رثكألا دنع زئاج ربخلا ضعب فذح : ةلأسم
 WE oceans ىولبلا هب معت اميف دحاولا ربخ : ةلأسم

 300 ces لوبقم ٌّدحلا يف دحاولا ربخ :ةلأسم
 A cece هيلمحم دحأ ىلع هاور ام يباحصلا لمح اذإ : ةلأسم
 IY 00 مّدقم هجو لك نم سايقلل فلاخملا ربخلا نأ ىلع رثكألا :ةلأسم
 را اي لاق :يباحصلا ريغ لوق :لسرملا : ةلأسم
 EY ا ل عطقنملا

 EF sss فوقوملا
 EE ccc رمألا
 EY ccna رمألا دح
 هصخت ةغيص هل رمألا نوك يف اوفلتخا :يسُمتلاب نولئاقلا
 لل ceres ةرم ىلع الو راركت ىلع لدت ال رمألا ةغيص :ةلأسم
 MY cess ًاقافتا اهرركتب ؛ هرركت بجو ةتباث ةلع ىلع قلع اذإ رمألا :ةلأسم
 E cece روفلاب نولئاق راركتلاب نولئاقلا :ةلأسم
 ءهدض نع ًايهن سيل نيعم ءيشب رمألا نأ يلازغلاو مامإلا رايتخا : ةلأسم
 AA ccc eee nae القع هيضتقي الو

 We ا nenas لاثتمالا :ءازجإلا :ةلأسم
 VA eens رثكألا ىلع ةحابإلل رظحلا دعب رمألا ةغيص :ةلأسم
 VQ cece ديدج رمأب ءاضقلا :ةلأسم



 ' ةحفصلا ظ عوضوملا

 AY ece - ءيشلاب ًارمأ سيل ءيشلاب رمألاب رمألا :ةلأسم

 AY cee نكمملا لعفلا بولطملاف قلطم لعفب رمأ اذإ .:ةلأسم

 AY ل نيلئامتمب نابقاعتملا نارمألا :ةلأسم

 AS erences يهنلا

 Ae ween يهنلا دح

 WAT eee ةغل ال ًاعرش داسفلا ىلع لدي هنيعل ءيشلا نع يهنلا :ةلأسم

 ل eens هفصول ءيشلا نع يهنلا :ةلأسم

 WY ceases ًارهاظ ماودلا يضتقي يهنلا :ةلأسم

 I ا تاعوضوملا سرهف ©
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